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 บทบาทของการเป็นนักศึกษาคณะโบราณคดี เอกมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร ก าลัง
จะสิ้นสุดลงเมื่อได้เริ่มพิมพ์กิตติกรรมประกาศนี้ ความสุขความทุกข์จากการท าสารนิพนธ์ในชั้นปีที่ 4 
ก็ก าลังจะผ่านไปเช่นกัน โดยมีความรู้สึกขอบคุณเข้ามาแทนที่ เมื่อลองสังเกตตัวเองในช่วงเวลาที่ผ่าน
มา ก็นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ได้รับประสบการณ์ชีวิตยิ่งกว่าเรียนในวิชา สปช. (สร้างเสริมประสบการณ์
ชีวิต) แม้บางครั้งต้องล้มเหลวหรือพบกับปัญหาที่ยากล าบาก แต่ก็ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาและได้รับ
ความช่วยเหลือมากมาย ทั้งช่วยแนะน าและช่วยให้ก าลังใจ 

 ข้าพเจ้าจึงขอขอบคุณพ่อแม่ พ่ีน้อง สุนัข (มูมู่) แมว (อ้วน ด่าง แอ๊ว อ่ังเปา เกาลั้ค แต๊ะเอีย 
ดิน น้ า ลม) และเครือญาติบางส่วน ที่คอยให้ก าลังใจ ทั้งบ่น ทั้งเห็นใจ และช่วยเหลือในบางอย่าง 
อาจจะไม่ค่อยได้ช่วยงานบ้านมากเหมือนเคยเพราะงานที่ท านี้ก็เหนื่อยมาก หรือเพราะความขี้เกียจจน
เคยชิน แต่ก็อยากขอบคุณที่เข้าใจว่าท าไมบางครั้งเราถึงท้อและอยากถอย แต่สุดท้ายเพราะครอบครัว
คอยกระตุ้นให้มีสติและอดทน แม้จะใช้เวลานานกว่าคนอ่ืนเล็กน้อย แต่ในที่สุดก็ผ่านมันมาได้ด้วยดี  

ขอบคุณอาจารย์ศศิธร ศิลป์วุฒยา ที่คอยให้ค าปรึกษา คอยช่วยเหลือ และแก้ปัญหาให้
เสมอๆ รวมทั้งขอบคุณที่คอยตักเตือน คอยบ่น คอยสอน เวลาที่ท าผิดพลาด แต่การเป็นคนพูดตรงๆ
ของอาจารย์ก็ท าให้ได้เรียนรู้ว่าควรเข้มแข็งมากขึ้น สุดท้ายนี้ขอให้อาจารย์รักษาสุขภาพด้วย ถ้า
สุขภาพแข็งแรงจะท างานเท่าไหร่ก็ยังได้นะ 

ขอบคุณอาจารย์ในภาคมานุษยวิทยาทุกท่าน ที่ให้ความรู้และคอยให้ค าปรึกษา ทั้งด้านการ
เรียนและการท าสารนิพนธ์ โดยเฉพาะอาจารย์มณีวรรณ ผิวนิ่ม ที่ปรึกษาชั้นปีคนแรกที่เป็นเหมือนแม่
อีกคน เพราะเมื่อมีปัญหาก็ปรึกษาได้เสมอ แม้อาจารย์จะป่วยบ่อยหรือมีธุระจนไม่สามารถมา
มหาวิทยาลัยได้บ่อยๆ แต่ทุกครั้งที่ได้เจอก็มักจะช่วยเหลือและถามไถ่สารทุกข์สุขดิบอยู่เสมอ ขอบคุณ
ที่อาจารย์คอยเป็นห่วงและให้ก าลังใจเสมอมานะคะ 

 นอกจากนี้ยังขอขอบคุณพ่ีๆที่หอศิลปกรุงเทพฯ ทั้ง พ่ีบิว พ่ีฝ้าย พ่ีเลยลม พ่ีบิ๊ก พ่ีตี๊ พ่ีเอม พ่ี
กุ๊ก และพ่ีผึ้ง รวมทั้งเพ่ือนๆที่เป็นอาสาสมัครของหอศิลป์อย่าง ต้า พ่ีอูม และแนน ที่คอยช่วยเหลือ 
และให้สัมภาษณ์อย่างดีเสมอมา แม้จะต้องเทียวไปเทียวมาอยู่หลายครั้งก็ยังให้ความช่วยเหลือและไม่
ทิ้งกัน ถ้าท าอะไรที่ไม่สมควรหรือไม่เหมาะสมเกินไป ต้องขออภัยด้วยนะคะ 

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ “เพ่ือน” ทุกๆคน ที่คอยให้ก าลังใจและช่วยเหลือมากมาย ทั้งแจม ที่
คอยช่วยเหลืออย่างมาก ให้ก าลังใจ ให้ที่อยู่พักพิง ให้ข้าว ให้น้ า และอดทนกับช่วงเวลาขาดสติ จนท า
ให้งานผ่านไปได้เสมอๆ รักนะ ขอบคุณป้ายี เก๋ นุ่ม เบิ้ม และโม ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา ท างานหาม
รุ่งหามค่ า และท าให้ชีวิตนักศึกษาเต็มไปด้วยความสนุกสนานและคุ้มค่าจริงๆ รวมทั้งขอบคุณเพ่ือนๆ
ในเอกทุกคน และเพ่ือนสมัยมัธยมอย่าง เบล ตาล กล้วย ที่ให้ก าลังใจ คอยเป็นห่วง และถามไถ่อยู่
เสมอ 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในปัจจุบันจ ำนวนของหอศิลป์และแกลเลอรี่ศิลปะมีเพ่ิมขึ้นและกระจำยตัวอยู่
มำกมำย แม้แต่ในร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟ และร้ำนขำยหนังสือ ที่มีลักษณะกำรเพ่ิมส่วนจัด
แสดงงำนศิลปะไว้อย่ำงชัดเจน แสดงให้เห็นว่ำในสังคมไทย ทั้งภำครัฐและเอกชนเริ่มให้
ควำมส ำคัญในกำรสนับสนุนหอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะมำกขึ้น โดยเฉพำะในบทบำทของ
กำรเป็นแหล่งเรียนรู้ทำงศิลปะ และเป็นพ้ืนที่เพ่ือแสดงถึงเอกลักษณ์ทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ของสังคมไทย ดังจะเห็นได้จำกกำรเกิดขึ้นของพ้ืนที่ทำงศิลปะต่ำงๆ เช่น พิพิธภัณฑ์สถำน
แห่งชำติ หอศิลป์, หอศิลป์ร่วมสมัยรำชด ำเนิน, และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร 

กำรสนับสนุนให้พ้ืนที่ทำงศิลปะในปัจจุบันมีบทบำทเป็นแหล่งกำรเรียนรู้ของเมือง
นั้น เนื่องมำจำกกำรรับอิทธิพลแนวควำมคิดศิลปะในสังคมสมัยใหม่ของตะวันตกเข้ำมำในยุค
อำณำนิคม เพ่ือสร้ำงตัวตนและแสดงถึงควำมศิวิไลซ์ของชำติ แต่แนวคิดกำรสร้ำงงำนศิลปะ
ของศิลปินในสังคมสมัยใหม่นั้น มีควำมคิดเป็นปัจเจกและสำมำรถก ำหนดเนื้อหำตำมควำม
ต้องกำรส่วนตัวได้มำกขึ้น ท ำให้ผู้คนนอกวงกำรศิลปะเข้ำถึงได้ยำกกว่ำแต่เดิม โดยกำรสร้ำง
งำนศิลปกรรมในอดีตของสังคมไทย ที่ยังไม่มีกรอบควำมคิดเรื่องควำมเป็นปัจเจก ซึ่งทุกคน
จะอยู่ในกรอบที่สังคมชนชั้นปกครองเป็นผู้ก ำหนดวิถีชีวิต ผู้สร้ำงงำนศิลปะจึงเน้นสร้ำงขึ้น
เพ่ือประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำควำมเชื่อ รวมทั้งเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของสถำบัน
กษัตริย์ ผู้อุปถัมภ์ หรือผู้คนส่วนใหญ่มำกกว่ำตนเอง งำนศิลปะในอดีตจึงสอดคล้องอยู่กับวิถี
ชีวิตและเป็นเรื่องใกล้ตัวส ำหรับทุกคนในสังคม เมื่อวงกำรศิลปะในสังคมไทยเริ่มมีกำร
สนับสนุนจำกประชำชนลดลง จึงมีกำรพยำยำมน ำศิลปะเข้ำสู่วิถีชีวิตของคนในสังคม ผ่ำน
กระบวนกำรสร้ำงควำมมีส่วนร่วมอย่ำงเท่ำเทียมกันในทุกชนชั้น ตำมกรอบแนวคิดหลักของ
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยจำกสังคมตะวันตก  

 เมื่อกระบวนกำรมีส่วนร่วมได้เข้ำมำมีบทบำทส ำคัญต่อทิศทำงใหม่ของศิลปะ 
กล่ำวคือเพ่ือที่จะให้ศิลปะสำมำรถกลับสู่วิถีชีวิตหรือเข้ำถึงผู้คนทั่วไปได้ในปัจจุบันนั้น จะต้อง
อำศัยหลักกำรท ำให้ผู้คนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงศิลปะมำกขึ้น จะเห็นได้จำกกำรน ำ
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กระบวนกำรนี้เข้ำเป็นส่วนหนึ่งของกำรก ำหนดแนวทำงบริหำรจัดกำรหอศิลป์ร่วมสมัย เพ่ือให้ได้รับ
กำรตอบสนองจำกผู้คนในสังคมมำกขึ้น เนื่องจำกในช่วงแรกของกำรมีพ้ืนที่หอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์
ศิลปะในไทยนั้น ได้มีกำรเรียกร้องให้รัฐบำลสร้ำงหอศิลป์ร่วมสมัย เพ่ือเป็นพ้ืนที่จัดแสดงและ
สนับสนุนผลงำนศิลปะของศิลปินในสังคมไทย ผ่ำนกำรสนับสนุนจำกทั้งรัฐบำลและเอกชน พร้อม
จัดตั้งมูลนิธิหอศิลป์พีระศรีเพ่ือหำเงินทุนในกำรจัดตั้งหอศิลป์ แต่หลังจำกพยำยำมอยู่หลำยปีก็ต้องปิด
ตัวลง เนื่องจำกขำดกำรสนับสนุนจำกผู้ อุปถัมภ์และผู้คนในสังคม (เทิดศักดิ์  เหล็กดี , 2546) 
นอกจำกนี้ก็ยังมีหอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกรัฐบำงแห่ง ที่ยังคงขำดกำรเข้ำ
มำร่วมชมหรือเข้ำมำสนับสนุนจำกผู้คนในวงกว้ำง แต่ไม่ถูกปิดตัวลงเพรำะได้รับกำรสนับสนุนจำกรัฐ
อยู่ตลอด ดังในงำนศึกษำของ สุชำติ คณำนนท์ (2551) เรื่อง “กำรบริหำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์หออัคร
ศิลปิน” ที่ศึกษำถึงปัญหำกำรบริหำรของหอศิลป์ที่แม้รัฐจะสนับสนุน แต่ยังขำดกำรพัฒนำให้ผู้คน
ทั่วไปเข้ำมำมีส่วนร่วม จึงนับว่ำยังไม่ประสบควำมส ำเร็จ เช่น กำรขำดบุคลำกรที่เป็นนักบริหำร
พิพิธภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยก ำหนดแผนยุทธศำสตร์ ตลอดจนกำรวำงแผนปฏิบัติกำรเชิงรุกทำงกำรตลำด
และกำรประชำสัมพันธ์ อีกทั้งยังจ ำกัดกำรเข้ำถึงเฉพำะกลุ่มเป้ำหมำยกลุ่มเล็กๆ ไม่ครอบคลุมและ
หลำกหลำย ไมมุ่่งเน้นกำรจัดกิจกรรมที่สร้ำงกำรมีส่วนร่วมไปยังกลุ่มเป้ำหมำยใหม่ๆ สะท้อนให้เห็นถึง
สภำวะที่ขำดกำรปลูกฝังกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำนศิลปะ  

 จำกปัญหำกำรท ำงำนหรือกำรบริหำรจัดกำรในพ้ืนที่ทำงศิลปะดังกล่ำว ท ำให้ปัจจุบันมีกำร
ประชุมและกำรเสวนำทำงวิชำกำรต่ำงๆ เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำหอศิลป์ร่วมสมัยในสังคมไทย 
ให้มีมำตรฐำนและสำมำรถสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกผู้คนได้มำกขึ้น เช่น บทบำทกำรเป็นพ้ืนที่สื่อกลำง
ระหว่ำงศิลปินกับผู้ชม กำรเป็นแหล่งกำรเรียนรู้และให้ควำมส ำคัญกับกิจกรรมที่ส่งเสริมเผยแพร่งำน
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมออกสู่สำธำรณะ ดังเช่นหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร ซึ่งเกิดจำกกำร
เรียกร้องของศิลปินและประชำชน เพ่ือให้ส ำนักงำนกรุงเทพมหำนครด ำเนินกำรสร้ำงและสนับสนุน
หอศิลป์ร่วมสมัยในพื้นที่ใจกลำงเมืองหลวงแห่งนี้ โดยเป็นกำรน ำแนวทำงกำรบริหำรของหอศิลป์ตำม
มำตรฐำนสำกล อย่ำงเช่น กำรให้ค ำนิยำมแก่พิพิธภัณฑ์ศิลปะของ “สภำกำรพิพิธภัณฑ์ระหว่ำง
ประเทศ” ICOM (International Council of Museums) (อ้ำงถึงใน เบญจพล บุญญำภิสันท์ และ
ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี, 2557) ไว้ว่ำเป็นองค์กรหรือสถำบันที่มีกำรเก็บรักษำเพ่ือกำรอนุรักษ์ และจัด
แสดงผลงำน (Exhibition) ทำงศิลปะ ให้เป็นแหล่งในกำรสร้ำงกำรเรียนรู้ ควำมเข้ำใจ และสร้ำงควำม
เพลิดเพลินในผลงำนศิลปะ รวมถึงเป็นแหล่งรวมกลุ่มของศิลปินเพ่ือพบปะ แลกเปลี่ยนควำมคิด 
ตลอดจนเผยแพร่ผลงำนทำงศิลปะ เพ่ือผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำของวงกำรศิลปะต่อไป โดยน ำ
แนวทำงมำช่วยสนับสนุนให้ผู้คนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงพ้ืนที่ทำงศิลปะได้มำกขึ้น เนื่องจำกเป็นกำร
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ลงทุนจำกภำครัฐ ไม่แสวงหำผลก ำไรทำงธุรกิจ และมีเป้ำหมำยหรือพันธกิจส ำคัญในกำรคัดเลือก
กิจกรรมทำงศิลปะมำจัดในหอศิลป์ ได้แก่  รณรงค์ให้ประชำชนและชุมชนรู้รักศิลปะ, สนับสนุน
กระบวนกำรสร้ำงกำรศึกษำ, กำรสนทนำแลกเปลี่ยนระหว่ำงศิลปินกับประชำชน, สนับสนุน
กระบวนกำรสร้ำงสรรค์จินตนำกำรเพ่ือให้เกิดภูมิปัญญำใหม่ , สร้ำงคุณค่ำและแรงบันดำลใจทำง
ศิลปวัฒนธรรมแก่ประชำชน และสรรหำแนวทำงพร้อมทั้งหลักกำรปฏิบัติ เพื่อให้ประชำชนและชุมชน
มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงงำนศิลปวัฒนธรรม (หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร, 2552)  

แม้ว่ำรัฐจะเข้ำมำมีบทบำทเป็นผู้สนับสนุนให้พ้ืนที่หอศิลป์ในปัจจุบันเน้นกำรปลูกฝังและ
ส่งเสริมควำมเข้ำใจด้ำนศิลปะสู่ผู้ชมคนไทยมำกข้ึน พร้อมทั้งก ำหนดพันธกิจหรือเป้ำหมำยส ำหรับกำร
ท ำงำนของหอศิลปกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นแนวทำงกำรพัฒนำจำกตะวันตกเพ่ือให้กรุงเทพฯมีหอศิลป์ที่ได้
มำตรฐำน จะมีควำมสอดคล้องหรือแตกต่ำงจำกพ้ืนฐำนควำมเข้ำใจในศิลปะเดิมของสังคมไทย ดังที่
งำนศึกษำเรื่อง “ศิลปะกับสภำวะสมัยใหม่ ควำมขัดแย้งและควำมลักลั่น” (2552)  โดย ธเนศ วงศ์
ยำนนำวำ และงำนของ สุธี คุณำวิชยำนนท์ เรื่อง “ท ำไมศิลปะจึงดูไม่รู้เรื่อง” (2546) ที่ศึกษำเกี่ยวกับ
ปัญหำควำมเป็นปัจเจกที่สูงขึ้นกับกำรพยำยำมแยกตัวเป็นเอกเทศของศิลปะสมัยใหม่ออกจำกบริบท
ทำงสังคมวัฒนธรรม จำกเดิมที่ศิลปะไทยดั้งเดิมนั้นถูกสร้ำงเพ่ือรองรับควำมต้องกำรของสังคมเป็น
หลัก ซึ่งกำรรับอิทธิพลศิลปะตะวันตกเข้ำมำในสังคมไทย จึงน ำมำสู่สภำวะที่ผู้คนในสังคมส่วนใหญ่มี
มุมมองว่ำศิลปะเป็นเรื่องไกลตัวและยำกจะเข้ำใจ ฉะนั้นพ้ืนที่ทำงศิลปะจึงต้องเพ่ิมบทบำทกำร
ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจในด้ำนศิลปะที่ตนตั้งใจน ำเสนอ เพ่ือให้ผู้ชมคนไทยสำมำรถเข้ำถึงศิลปะ
มำกขึ้น โดยผ่ำนกำรจัดหรือคัดเลือกกิจกรรมศิลปะและกระบวนกำรท ำงำนภำยใต้พ้ืนที่หอศิลป
กรุงเทพฯแห่งนี้ 

ด้วยเหตุดังที่กล่ำวมำ ผู้ศึกษำจึงมีควำมสนใจในกำรศึกษำกระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรู้ควำม
เข้ำใจในศิลปะผ่ำนกำรจัดกิจกรรมทำงศิลปะต่ำงๆ ในพ้ืนที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร 
ว่ำสำมำรถท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจในศิลปะของคนไทยได้หรือไม่ และจำก
เป้ำหมำยพันธกิจกำรท ำงำนนั้น มีควำมสอดคล้องกับวิธีคิดหรือกระบวนกำรกำรจัดกิจกรรมศิลปะที่
หอศิลป์ต้องกำรน ำเสนอสู่ผู้ชมหรือไม ่

วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษำนโยบำยรัฐในกำรส่งเสริมให้หอศิลป์เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ของสังคมไทย 
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2) เพ่ือศึกษำกระบวนกำรสร้ำงกำรรับรู้ควำมเข้ำใจในศิลปะตำมพันธกิจของหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร 

3) เพ่ือศึกษำกระบวนกำรจัดกิจกรรมทำงศิลปะใน พ้ืนที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ ง
กรุงเทพมหำนครผ่ำน 

สมมติฐำนกำรศึกษำ 

 จำกกำรที่รัฐพยำยำมสร้ำงพ้ืนที่ทำงศิลปะ เพ่ือให้คนในสังคมเกิดกำรรับรู้และควำมเข้ำใจใน
นิยำมควำมหมำยของศิลปะเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับหอศิลป์ แต่กระบวนกำรดังกล่ำวก็ยำกที่จะ
เข้ำถึงผู้คนส่วนใหญ่ในสังคม เนื่องจำกลักษณะเนื้อหำของงำนศิลปะภำยในหอศิลป์ยังผูกอยู่กับวงกำร
ศิลปะ จึงท ำให้ควำมหมำยของศิลปะยังคงถูกจ ำกัดอยู่ในพ้ืนที่เฉพำะเท่ำนั้น 

ขอบเขตของกำรศึกษำ  

1) ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ในกำรศึกษำครั้งนี้ผู้ศึกษำต้องกำรทรำบถึงพัฒนำกำรของกำรรับรู้
ศิลปะในสังคมไทย เพ่ือแสดงให้เห็นถึงกำรรับรู้ที่มีควำมแตกต่ำงกันของสังคมไทยและตะวันตก จน
น ำไปสู่กำรเกิดปัญหำควำมเข้ำใจและไม่เข้ำถึงศิลปะเชิงตะวันตก พ้ืนที่ทำงศิลปะอย่ำงหอศิลป์จึงไม่
สำมำรถด ำรงอยู่ได้หำกไม่มีผู้คนสนับสนุน จึงต้องเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงศิลปะแก่ผู้ชมมำก
ขึ้น  ผ่ ำนกำรรับรู้  กำรท ำงำน และกำรจัดกำรต่ำงๆภำยใน พ้ืนที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ ง
กรุงเทพมหำนครนั้นมีลักษณะอย่ำงไร เพ่ือท ำให้ผู้ชมสำมำรถรับรู้และเข้ำใจในศิลปะได้ 

2) ขอบเขตด้ำนพ้ืนที่ ผู้ศึกษำได้เลือกท ำกำรศึกษำและเก็บข้อมูลที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหำนคร เนื่องจำกเป็นพ้ืนที่ทำงศิลปะที่เกิดจำกควำมต้องกำรและกำรเรียกร้ องให้รัฐ
สนับสนุนกำรสร้ำงและดูแลด้ำนงบประมำณให้กับหอศิลป์ เพ่ือควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรมที่
หลำกหลำยมำกกว่ำหอศิลป์อ่ืน รวมทั้งกำรสนับสนุนจำกรัฐท ำให้หอศิลป์ไม่มีกำรเก็บค่ำเข้ำชม 
เนื่องจำกมีเป้ำหมำยในกำรควำมเข้ำถึงพ้ืนที่อย่ำงเท่ำเทียม นอกจำกนี้ยังเป็นหอศิลป์ที่มีเป้ำหมำย 
พันธกิจ และปฏิญญำก ำหนดไว้ชัดเจนที่จะรณรงค์ส่งเสริมให้กำรศึกษำ พัฒนำและถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ด้ำนศิลปะแก่ผู้คนทั่วไปทุกระดับชั้น 

สถำนที่ในกำรศึกษำ 

 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
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1) จำกกำรศึกษำถึงพัฒนำกำรศิลปะในสังคมไทย ท ำให้เข้ำใจถึงควำมแตกต่ำงในกำรรับรู้
ควำมเข้ำใจในศิลปะของไทยและตะวันตก รวมทั้งกำรศึกษำถึงพัฒนำกำรของกำรส่งเสริมพ้ืนที่ทำง
ศิลปะในไทย สำมำรถท ำให้เข้ำใจถึงควำมเป็นมำของกำรจัดกำรและบทบำทหน้ำที่ของพ้ืนที่ทำง
ศิลปะๆภำยใต้กำรรับรู้ทำงศิลปะที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงกำรรับรู้ทำงศิลปะของหอศิลป์ที่จะส่งผลต่อกรอบในกำรด ำเนินงำน 
เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและก ำหนดกำรรับรู้สู่ผู้ชม จำกกำรเข้ำใช้พ้ืนที่ในหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหำนคร  

3) สำมำรถท ำควำมเข้ำใจต่อกระบวนกำรสร้ำงควำมหมำยทำงศิลปะ ผ่ำนกำรจัดกิจกรรมที่
แสดงในหอศิลป์ได้ 

ระยะเวลำและแผนกำรด ำเนินงำน 

 ในกำรศึกษำนี้  ได้มีกำรรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำร กำรลงพ้ืนที่ภำคสนำม รวมทั้งกำร
สัมภำษณ์เก็บข้อมูล ตลอดจนกำรน ำมำวิเครำะห์เรียบเรียงข้อมูล เพ่ือน ำไปสู่บทสรุปของงำนศึกษำ 
โดยใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนประมำณ 10 เดือนคือตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2557 จนถึงเดือน
พฤษภำคม 2558 

ระยะเวลำในกำรวิจัย ขั้นตอนกำรวิจัย 

สิงหำคม 2557 – พฤศจิกำยน 2557 
เก็บข้อมูลต่ำงๆ จำกงำนเอกสำร หนังสือ บทควำม และ
งำนวิจัยที่ เกี่ยวข้อง รวมไปถึงกำรก ำหนดแนวทำง
กำรศึกษำ ทั้งขอบเขตกำรศึกษำ/ระยะเวลำด ำเนินงำน/
ระเบียบวิธีกำรวิจัย/วัตถุประสงค์/สมมติฐำนกำรศึกษำ/
แนวคิดทฤษฎี และประโยชน์ที่ได้รับ 

ธันวำคม 2557 – กุมภำพันธ์ 2558 เก็บข้อมูลภำคสนำมโดยกำรสัมภำษณ์อย่ำงไม่ เป็น
ทำงกำรและทำงกำร และกำรสังเกตกำรณ์อย่ำงมีส่วน
ร่วม 

มีนำคม 2558 – พฤษภำคม 2558 รวบรวมข้อมูลทั้ งหมด ทั้ งข้อมูลเอกสำรและข้อมูล
ภำคสนำม เพ่ือน ำมำเรียบเรียง รวมทั้งวิเครำะห์ข้อมูล
และสรุปผล 
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บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและเอกสารทีเ่ก่ียวข้อง 

ในการศึกษาเรื่องกระบวนการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในศิลปะของสังคมไทย 
กรณีศึกษา: หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษาได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อช่วยท าความเข้าใจถึงปัญหาความเข้าใจในศิลปะของสังคมไทย รวมทั้งการส่งเสริมพื้นที่
ทางศิลปะทั้งในเชิงการให้ความหมาย แนวทางการบริหารจัดการ และทิศทางที่หอศิลป์ควร
จะเป็นเพื่อให้ได้มาตรฐาน โดยแบ่งออกเป็นการศึกษาประเด็นเรื่องหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์
ศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร รวมทั้งแนวคิดเรื่องชุมชนจินตกรรม 
(Imagine of community) และแนวคิดพื้นที่ทางสังคม (Social spaces)  

แนวคิดและทฤษฎี 

ในการศึกษาครั้งนี้จะวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาผ่านการน าแนวคิดทฤษฎีทาง
มานุษยวิทยามาปรับใช้ ได้แก่ แนวคิดเรื่องชุมชนจินตกรรม ของ เบเนดิกส์ แอนเดอสัน 
(Benedict Anderson) ประกอบกับแนวคิดพื้นที่ทางสังคม โดย อองรี เลอแฟบวร์ (Henri 
Lefebvre) ซึ่งจะน าแนวคิดเหล่าน้ีมาศึกษาการประกอบสร้างความหมายของศิลปะ จาก
ชุมชนศิลปะของหอศิลปกรุงเทพฯ โดยจะน ามาวิเคราะห์ในด้านกระบวนการก าหนดเนื้อหา
และขอบเขตของแต่ละกิจกรรมศิลปะ รวมไปถึงการจัดการกับพื้นที่ใช้สอย โดยกระบวนการ
ดังกล่าวมีความส าคัญต่อการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในศิลปะจากพื้นที่หอศิลป์แห่งนี้สู่
สังคม 

แนวคิดชุมชนจินตกรรม (Imagine of community) 

กรอบแนวคิดว่าด้วยเรื่อง ชุมชนจินตกรรม หรือ ชุมชนจินตนาการ คือการอยู่ในจุด
ที่สามารถจินตนาการหรือมีความเกี่ยวพันระหว่างตัวเรากับบุคคลอื่นได้ด้วยความสัมพันธ์
หรือจุดร่วมบางประการ โดยไม่จ าเป็นต้องอยู่ในพื้นที่อาณาบริเวณเดียวกันเสมอไป  โดยการ
ก าเนิดของชุมชนจินตนาการนี้ จะอยู่บนพื้นฐานของการการก าเนิดลัทธิชาตินิยม โดย
สามารถแบ่งออกได้ 2 แนวทางหลัก คือ ชาตินิยมของประชาชน คือการก าหนดสร้างความ
เป็นชาตินิยมจากวิถีชีวิตและความเป็นท้องถิ่น ผ่านการผลิตสร้างสื่อในเชิงมวลชน เช่น การ
ประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ การออกหนังสือพิมพ์ และนวนิยาย ฯลฯ และชาตินิยมแบบทางการ จะ
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เกิดขึ้นจากการควบคุมของชนชั้นปกครอง เช่น กษัตริย์ ขุนนาง หรือรัฐบาล โดยจะสร้าง
ความเป็นชาตินิยมที่มีเนื้อหาอิงอยู่กับอ านาจของผู้ปกครองเป็นหลัก โดยลักษณะของชาตินิยมนั้น 
เป็นสิ่งที่ถูกจินตกรรมขึ้นมาอย่างมีขอบเขต เพราะทุกชาติจะต้องถูกจ ากัดเขตแดนให้รู้หรือจ าแนกได้
ว่านี่ชาติใด และเป็นการท าให้เกิดการรับรู้ร่วมกันด้วยว่านอกจากชาตินี้แล้วยังมีชาติอื่นๆที่อยู่นอก
อาณาเขต ซึ่งชาติที่ถูกจินตกรรมขึ้นนี้ ได้เกิดมาในยุคภูมิธรรมและปฏิวัติ (Enlightenment and 
Revolution) ที่อยู่ในสภาวะบ่อนท าลายความชอบธรรมของอาณาจักรหรือชนชั้นปกครองต่างๆ 
ฉะนั้นชาติที่ถูกจินตกรรมขึ้นจะเป็นเหมือนชุมชน (Community) เนื่องจากมีการสร้างและตอกย้ า
ความเป็นอันหนึ่งเดียวกันของคนในชุมชนจินตกรรมนั้นๆ 

 โดยผู้ศึกษาจะขอยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจได้มากขึ้นจากงานศึกษา เรื่อง การเมืองกับการ
สร้างตัวตนของกลุ่มไทใหญ่: ประสบการณ์จากรัฐฉาน พม่า (2555) ของ ปุญญวันต์ จิตประคอง โดย
เป็นการศึกษาการต่อต้านขัดขืนต่ออ านาจพม่าของชาวไทใหญ่ที่รัฐฉาน เนื่องจากได้ถูกพม่ารุกรานทั้ง
ทางพ้ืนที่และทางวัฒนธรรมความเป็นอยู่ เป็นการถอนรากถอนโคนรากเหง้าทางวัฒนธรรมของชาวไท
ใหญ่ ทั้งการสั่งห้ามใช้และห้ามเรียนภาษาไทใหญ่ รวมถึงออกกฎข้อห้ามไม่ให้ตีพิมพ์หนังสือหรือ
สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับ “ความเป็นไทใหญ่” ทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อเป็นการหลอมรวมให้ชาวไทใหญ่ในรัฐฉาน
และชนกลุ่มน้อยอื่นๆมีวัฒนธรรมเดียวร่วมกันคือวัฒนธรรมพม่า แต่ท้ายที่สุดชาวไทใหญ่ในรัฐฉานได้
ต่อต้านอ านาจของพม่า ด้วยการตั้งกองทัพขึ้นมาเอง และส่งเสริมให้ทุกคนมีจิตส านึกในความเป็นชาว
ไทใหญ่อีกครั้ง ผ่านการตั้งหลักสูตรการศึกษาภาษาไทใหญ่เองในกองทัพ เพื่อเรียนรู้ทั้งภาษาและ
วัฒนธรรมส าหรับคนรุ่นใหม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นวิธีการหล่อหลอมหรือกล่อมเกลาอุดมการณ์ของ
ชาตินิยม ผ่านเครื่องมือที่ส าคัญอย่างระบบการศึกษาที่สามารถเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความคิด 
เอกลักษณ์ และวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อหลอมรวมอัตลักษณ์ (Identity) ของชาวไทใหญ่ขึ้นมาอีกครั้ง 
เนื่องจาก Benedict เชื่อว่าอิทธิพลของทุนนิยมการพิมพ์นั้น สามารถก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี
ทางด้านตัวอักษรและภาษา ซึ่งการพิมพ์จะเป็นเหตุส าคัญที่ท าให้ความเป็นชาตินิยมของรัฐ สามารถ
สร้างชุมชนจินตนาการได้อย่างแพร่หลาย อย่างเช่น การพิมพ์ต าราเรียนในกองทัพไทใหญ่และรัฐพม่า
ที่แตกต่างกัน ทั้งสองล้วนเป็นสื่อการเมืองที่น ามาใช้เพื่อประกอบสร้างอุดมการณ์ทางความคิดผ่าน
ประวัติศาสตร์ที่สามารถหล่อหลอมให้กลายคนในสังคมมีจุดร่วมเดียวกัน  

 กล่าวได้ว่าในการงานศึกษานี้สามารถท าให้เข้าใจถึงกระบวนการเป็นชุมชนจินตกรรมหรือ
จินตนาการได้มากขึ้น ดังในกรณีศึกษาการเป็นชุมชนจินตกรรมของชาวไทใหญ่ในรัฐฉานนั้น สิ่งส าคัญ
คือจะต้องมีปัจจัยที่ท าให้ผู้คนเหล่านั้นเกิดความรู้สึกเป็นสมาชิกในชุมชนหรือในกลุ่มร่วมกัน ซึ่งปัจจัย
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ต่างๆนั้นเกิดจากกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนขึ้นมา พร้อมกับผ่านการตอกย้ าอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างจิตส านึกทางชาติพันธุ์หรืออัตลักษณ์ร่วมกัน เช่น การผลิตต าราเรียนทั้งด้านภาษาและทาง
ประวัติศาสตร์ การแต่งบทเพลงการเมือง การรื้อฟื้นประเพณีเก่าในรูปแบบใหม่แต่ยังคงความหมาย
เดิม และการใช้สัญลักษณ์ต่างๆของความเป็นไท ฯลฯ 

นอกจากนี้ชมุชนจินตกรรมนั้น ไม่จ าเป็นต้องมีการรวมกลุ่มกัน ณ พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง หรือกลุ่ม
คนในชุมชนจะต้องอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันเสมอไป แต่การรวมกลุ่มเป็นชุมชนจินตกรรมในที่นี้
คือการรวมกลุ่มกันผ่านคนที่มีจุดร่วมเดียวกัน อาจเป็นความสนิทสนมจากแวดวงการท างานเดียวกัน 
จนท าให้ก่อร่างขึ้นมาเป็นกลุ่มหรือเครือข่าย เมื่อมีการก่อตั้งกลุ่มหรือเครือข่ายเฉพาะขึ้นมา จึงท าให้
เกิดการสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาส าหรับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพื่อประกาศต าแหน่งแห่งที่หรือจุดยืนบนสังคม
ของผู้ที่เป็นสมาชิกอยู่ในชุมชนจินตกรรมนั้นๆ ดังที่มีการศึกษาถึงความเป็น “ชุมชนศิลปะ” (art 
communities) จากงานศึกษาเรื่อง การสร้างและต่อรองความหมายของความเป็นล้านนาในงาน
จิตรกรรมร่วมสมัย (2553) โดย กษมาพร แสงสุระธรรม เป็นงานศึกษาถึงกลุ่มศิลปินล้านนาที่มี
ชื่อเสียง ศิลปินเหล่านี้ได้รวมกันเป็นกลุ่มในลักษณะของชุมชนศิลปะ โดยเกือบทุกคนจะเป็นศิลปินที่
จบการเรียนการสอนมาจากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อีกทั้ง
มีการจ ากัดขอบเขตของผู้ที่ได้ร่วมอยู่ในกลุ่มอย่างเหนียวแน่น กล่าวคือบุคคลส่วนใหญ่ในชุมชนศิลปะ
ที่อยู่ล้านนามักต้องจบปริญญาโท และได้รับรางวัลจากการประกวดงานศิลปกรรมต่างๆในประเทศ
หรือต่างประเทศมาก่อนแล้ว เหล่านี้คือส่วนหนึ่งที่แสดงภาพออกมาเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่ม อีกอัต
ลักษณ์หนึ่งที่เหมือนกันคือความเป็นคนภาคเหนือเหมือนกัน หรือหากไม่ใช่คนภาคเหนือก็จะเป็นผู้ที่
ชอบงานศิลปะแบบภาคเหนือเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว โดยศิลปินกลุ่มนี้มักจะแสดงอัตลักษณ์ของล้านนา
ออกมาทั้งในใช้ภาษาค าเมืองเป็นชื่อผลงาน หรือการหยิบเอาวัตถุทางวัฒนธรรมมาแสดงออกในงาน
ศิลปะ และในเชิงวิถีชีวิตทั่วไป คือ ทั้งการใช้ภาษาค าเมืองในการสื่อสารกันในกลุ่ม การมีบ้านอยู่ใน
ภาคเหนือ และการแต่งกายเป็นชุดประจ าภาค ฯลฯ 

อีกทั้งยังได้ประกอบสร้างความหมายของความเป็นศิลปะล้านนาในสังคมศิลปะไทย นอกจาก
จะเป็นการแสดงถึงอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มที่ได้น าศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมาแสดงออกในผลงานศิลปะ
ไทยร่วมสมัยแล้ว แต่ยังเป็นไปเพื่อที่จะต่อรองกับอัตลักษณ์ทางศิลปะอื่นๆ ทั้งในสังคมศิลปะไทยและ
นานาชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับให้ “ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น” ที่ถูกนิยามจากรัฐว่าเป็นศิลปะ
พื้นบ้านหรือชายขอบ แต่เมื่อผ่านการน าเอาอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเหล่านั้นมาสร้างอยู่
ในรูปแบบงานศิลปะไทยร่วมสมัย จากการสร้างโดยศิลปินผู้มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับจากทั้งในและ
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ต่างประเทศ ก็จะกลายมาเป็นผลงานศิลปะที่ได้รับการยอมรับจากรัฐในฐานะงานวิจิตรศิลป์ (fine 
art) ไม่ใช่การยอมรับในตัวของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  

จะเห็นได้ว่าชุมชนจินตกรรมของศิลปะนั้น เป็นการรวมตัวกันของคนที่มีจุดร่วมเดียวกัน โดย
ไม่จ าเป็นต้องรวมกลุ่มหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ทางกายภาพอาณาบริเวณเดียวกัน แต่มีความสัมพันธ์กัน
บางอย่างจนก่อให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นชุมชนจินตกรรม อีกทั้งการรวมตัวเป็นชุมชนจินตกรรม ยัง
สะท้อนให้เห็นว่าการนิยามตนเองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั้น จะถูกสร้างขึ้นมาภายใต้การจ ากัด
ลักษณะเฉพาะบางอย่างเหมือนกัน และบริบททางสังคมวัฒนธรรมหนึ่งนั้นๆ เพื่อที่จะสร้างอัตลักษณ์
เฉพาะกลุ่มออกสู่สายตาประชาชนภายนอก ซึ่งมีการประกอบสร้างความหมายของศิลปะและการ
ต่อรองอยู่ตลอดเวลา ภายใต้การแสดงออกถึงอุดมการณ์ต่างๆในสังคมไทย เช่น ชาตินิยม ชนบทนิยม 
กษัตริย์นิยม ท้องถิ่นนิยม ฯลฯ โดยมีกลุ่มคนต่างๆอย่าง รัฐ เอกชน ตลาดและการค้าศิลปะ แกลเลอรี่ 
และศิลปินเองได้เข้ามาช่วงชิงความหมายของความเป็นไทยในศิลปะ ที่ปรับเปลี่ยนไปตามบริบททาง
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ สังคมวัฒนธรรม และการเมืองอยู่เสมอ   

โดยในการศึกษาครั้งนี้จะน าแนวคิดชุมชนจินตกรรมดังกล่าวมาวิเคราะห์ถึงกระบวนการท า
ให้หอศิลปกรุงเทพฯเป็นชุมชนศิลปะ ผ่านการรวมตัวของเครือข่ายศิลปินและกลุ่มผู้ชม นอกจากนี้ยัง
สามารถน ามาศึกษาถึงการประกอบสร้างความหมายของศิลปะที่หอศิลป์และรัฐพยายามแสดงอัต
ลักษณ์เหล่านั้นสู่ผู้คนในสังคม เพื่อให้เกิดการรับรู้ทางศิลปะที่สอดคล้องกับการนิยามและความ
ต้องการของรัฐ 

แนวคิดพื้นที่ทางสังคม (So1cial Space) 

ผู้ศึกษาใช้แนวคิดพื้นที่ทางสังคมเพื่อวิเคราะห์ถึงการใช้พื้นที่ทางกายภาพในหอศิลปกรุงเทพ
ฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบสร้างนิยามความหมายของศิลปะเช่นกัน เพราะทุกๆพื้นที่ใช้สอย
ในหอศิลป์จะถูกก าหนดด้วยบทบาทเฉพาะ ทั้งจากการวางแผน การออกแบบ หรือการใช้งานตาม
บทบาทหน้าทีข่องผู้ควบคุมพื้นที่ และการใช้พื้นที่จากความเข้าใจส่วนตัวของผู้ใช้บริการ 

ส าหรับแนวคิดพื้นที่ทางสังคมของ อองรี เลอแฟบวร์ น้ันได้สร้างชุดค าอธิบายถึงกระบวนการ
ในการเข้าถึงความรู้ที่ว่าด้วย “พื้นที่”  คือ แนวคิดเรื่องการสร้างพื้นที่โดยจะเน้นศึกษาไปที่
ความสัมพันธ์ของกลุ่มต่างๆที่มาเกี่ยวข้องกับพื้นที่ และเลือกอธิบายภายใต้กรอบทฤษฎีสายมาร์กซิสต์ 
ซึ่งเป็นทฤษฎีที่แสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันทางอ านาจ ในฐานะที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง
ความแตกต่างในระบบการผลิต เพราะมันสามารถสื่อให้เห็นถึงมิติทางการเมืองในการควบคุมพื้นที่ 
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อีกทั้งสื่อถึงอุดมการณ์บางอย่างที่ถูกใช้เพื่อปกปิดหรือกีดกัน หรือการฝังตัวของอุดมคติบางอย่างลงใน
พื้นที่ทางกายภาพน้ันๆ 

ฉะนั้นเลอแฟบวร์จึงเลือกอธิบายพื้นที่ในรูปแบบของการเป็นผลผลิตทางสังคมชนิดหนึ่งที่เกิด
ขึ้นมาจากกระบวนการผลิต (Mode of Production) และกระบวนการผลิตนี้ต้องอาศัยความสัมพันธ์
เชิงการผลิต 2 แบบคือ 1) ความสัมพันธ์เชิงการแข่งขันและช่วงชิงของชนชั้นหรือกลุ่มต่างๆในสังคม 
(class fractions) เพื่อครอบครองพื้นที่นั้นๆ และ 2) ความสัมพันธ์เชิงการผลิตนั้นมักจะถูกผลิตซ้ าอยู่
เสมอ ทั้งด้านทางกายภาพและความสัมพันธ์ของผู้คนที่เข้าใช้พื้นที่ (จิราภา วรเสียงสุข,2548 อ้างถึง
ใน อิทธิพร ข าประเสริฐ,2550) ซึ่งตามแนวความคิดดังกล่าวของเลอแฟบวร์ ได้ท าให้เห็นถึงกรอบการ
สร้าง “กระบวนการในการเข้าถึงความรู้ที่ว่าด้วยพื้นที่” เพื่อให้เห็นว่า “พื้นที่” จากสิ่งที่มันเป็นนั้น 
ไม่ใช่ “พื้นที่” ที่อยู่ในฐานะของสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นในสังคม เพราะพื้นที่เองก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการ
ผลิตสร้างสังคมด้วย ฉะนั้นเลอแฟบวร์จึงน าเสนอ 3 องค์ประกอบหลักที่จะใช้ในการวิเคราะห์และ
อธิบายกระบวนการดังกล่าว  

1) ปฏิบัตกิารเชิงพ้ืนที่ (Spatial practice) 

เลอแฟบวร์เน้นว่าหน้าที่ของปฏิบัติการเชิงพื้นที่ที่ส าคัญ คือ การผลิตซ้ าความสัมพันธ์ทาง
สังคมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตพื้นที่ โดยปฏิบัติการเชิงพื้นที่คือการประกอบกิจกรรม 
ปฏิสัมพันธ์ หรือการกระท า ที่ปฏิบัติเป็นแบบแผนในพื้นที่ทางกายภาพ รวมไปถึงลักษณะที่สังคม
แสดงการใช้อ านาจ การผลิต และการเข้าถึงประโยชน์จากพื้นที่นั้น ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการรับรู้
ความหมายของพื้นที่ในทัศนะของคนกลุ่มต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพื้นที่นั้น (Perceived space) 
นอกจากนี้ยังต้องเป็นกระบวนการที่ท าให้ความหมายเหล่านี้กลายมาเป็นความเป็นจริงทางสังคม 
(อิทธิพร ข าประเสริฐ,2550) 

2) ภาพตัวแทนของพื้นที่ (The representation of space) 

เป็นการให้ความหมายของพื้นที่ในเชิงมโนทัศน์ (conceived space) เป็นแนวคิดของการผูก
โยงเอาความสัมพันธ์ต่างๆที่อยู่ภายในพื้นที่ที่พื้นที่มีความเกี่ยวข้องกับอ านาจและการควบคุม โดยจะ
ท าความเข้าใจกับพื้นที่ผ่านมโนทัศน์ องค์ความรู้เฉพาะด้าน และวิถีชีวิตของผู้คน มักเป็นการมองพื้นที่
ที่ต้องมีการใส่รหัสและถอดรหัส เหมือนกับการที่ต้องก าหนดใส่ภาษา รหัส ตัวเลข สูตร ความหมาย 
กรอบวาทกรรม หรือกรอบความสัมพันธ์ต่างๆ เช่น การเป็นพื้นที่ของนักวิทยาศาสตร์ นักการวางผัง 
นักผังเมือง สถาปนิก วิศวกรรม ฯลฯ ฉะนั้น “การสร้างภาพตัวแทนของพื้นที่” ก็คือการต่อยอดไป
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มากกว่าการมองพื้นที่เป็นเพียงวัตถุว่างเปล่า แต่จะเป็นการอธิบายถึงภาพสะท้อนที่จะสื่อออกมาใน
รูปแบบของสิ่งที่สามารถมองเห็นได้ผ่านสายตาของคนทั่วไป (สันต์ สุวัจฉราภินันท์, 2557)  

3) พื้นที่ที่เป็นภาพตัวแทน (The representational space) 

พื้นที่ที่เป็นภาพตัวแทน เป็นพื้นที่ของการมีชีวิตอยู่ แต่ถูกครอบง าด้วยลักษณะที่เป็นกระแส
หลักของแต่ละยุคสมัย ซึ่งสะท้อนออกมาผ่านการผลิตเชิงภาพลักษณ์ (image) ความทรงจ า 
(memory) และสัญลักษณ์ (symbols) ซึ่งเลอแฟบวร์ใช้ “พื้นที่ที่เป็นภาพตัวแทน” นี้ในการสะท้อน
ให้เห็นถึงการเรียนรู้ เข้าใจ และตระหนัก เพื่อก่อให้เกิดการกระท าของผู้ที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ ในฐานะ
ของ “ผู้ใช้พื้นที่”และตอกย้ าหรือผลิตซ้ าจนกลายเป็นพื้นที่ของภาพตัวแทนนั้นๆได้จริงในสังคม (อิทธิ
พร ข าประเสริฐ,2550) 

กล่าวโดยสรุปคือ อองรี เลอแฟบวร์ มองว่า “พื้นที่” ไม่ได้มีความหมายภายใต้ขอบเขต
ลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือมีลักษณะของความเป็นกลางเท่านั้น แต่เป็นพื้นที่แห่งการต่อสู้ของอ านาจ
ต่างๆในสังคม พื้นที่จะถูกผลิตและผลิตซ้ าให้กลายเป็น “พื้นที่ทางสังคม” แบบต่างๆ ที่เคลื่อนไหว
ตามกลุ่มอ านาจของผู้สร้าง ดังนั้นในทุกแห่งจะสามารถถูกประดิษฐ์ขึ้นเป็น “พื้นที่ทางสังคม” ได้ หาก
มีปฏิบัติการทางสังคมเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าว จึงเป็นการมองพื้นที่ในฐานะที่ถูกสร้างขึ้นใน
ความสัมพันธ์ทางสังคม เพื่อใชใ้นการต่อรองในความต้องการที่จะสร้างพื้นที่ทางสังคม อัตลักษณ์ และ
วัฒนธรรมของกลุ่ม (วุฒินันท์ แท่นนิล, 2551) อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เลอแฟบวร์สนใจคือ 
ต้องการจะเข้าใจว่า “พื้นที่” ถูกผลิตสร้างขึ้นมาแบบใดทั้งในแง่ของแนวคิดและเนื้อหา นั่นคือการ
พิจารณา “พื้นที่” ในเนื้อหาที่เป็นองค์ประธาน ในขณะเดียวกันก็พิจารณา “พื้นที่” ในระบบความคิด
ไปด้วย จึงท าให้เห็นว่าพื้นที่สามารถอยู่ในทั้งต าแหน่งของผู้กระท าที่มีบทบาทในการเข้าไปก าหนด
สร้างหรือปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ของผู้คน รวมทั้งพื้นที่ยังเป็นผลผลิตจากความสัมพันธ์ของผู้คน
เหล่านั้นได้เช่นกัน (สันต์ สุวัจฉราภินันท์, 2557) 

ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเรื่องพื้นที่ทางสังคมตามกรอบความคิดของ อองรี เลอแฟบวร์ 
(Henri Lefebvre) แล้ว สามารถท าความเข้าใจถึงกระบวนการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในศิลปะ
ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพได้ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ทางกายภาพกับพื้นที่เชิง
มโนทัศน์ทั้งสามประการ ที่มีลักษณะเชื่อมโยงกันและกัน และสอดคล้องกับการจัดการเชิงพื้นที่อาคาร
ของหอศิลป์และการด าเนินงานในแต่ละส่วนของพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ความหมาย ความทรงจ า หรือ
สัญลักษณ์ ในด้านศิลปะที่หอศิลป์ต้องการส่งสารแก่ผู้เข้าชม นอกจากนี้แนวคิดเรื่องพื้นที่ของเลอ
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แฟบวร์ ยังสามารถท าให้เกิดความเข้าใจมิติทางการเมืองในฐานะปัจจัยทั้งภายในและภายนอกมี
อิทธิพลต่อความเป็นภาพตัวแทนทางสถาปัตยกรรม และกระบวนการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม
และสภาพแวดล้อม ส่งผลท าให้เกิดกระบวนการสร้างความหมายและความทรงจ าใหม่ ผ่านการรับรู้
และผลิตซ้ าในปฏิบัติการทางสังคมได้ 

ประเด็นศึกษาด้านการรับรู้ศิลปะสมัยใหม่ในสังคมไทย 

ปัจจุบันมีงานศึกษาถึงปัญหาการรับรู้และความไม่เข้าใจในศิลปะสมัยใหม่มากขึ้น แสดงให้
เห็นถึงภาวะที่ศิลปะขาดแคลนการสนับสนุนจากผู้ชมคนไทยพอสมควร โดยในงานศึกษาครั้งนี้เป็นไป
เพื่อให้เห็นความแตกต่างของการรับรู้ศิลปะไทยกับตะวันตกในสังคมสมัยใหม่ หรือจุดเปลี่ยนที่ท าให้
ศิลปะแยกออกจกวิถีชีวิตคน จึงน าไปสู่การเสนอแนวทางที่จะท าความเข้าใจถึงปัญหาความแตกต่างนี้ 
และแนวทางที่ผู้คนในวงการศิลปะพยายามน าศิลปะเข้าสู่วิถีชีวิตของผู้คนทั่วไปจากการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย นอกจากรูปแบบการด ารงชีวิตจะเปลี่ยนไปแล้ว รูปแบบและ
แนวคิดการสร้างหรือเสพงานศิลปะก็เปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตเช่นกัน ดังที่มีการศึกษาปัญหาความ
ไม่เข้าใจศิลปะสมัยใหม่ในสังคมไทย สามารถแสดงให้เห็นถึงที่มาของปัญหาความเข้าใจในงานศิลปะ
สมัยใหม่และร่วมสมัยในไทย โดยงานศึกษาส่วนหนึ่งมองว่า เมื่อสังคมไทยรับอิทธิพลศิลปะตะวันตก
เข้ามาอย่างจริงจังผ่านระบบการศึกษา ที่ได้สร้างอุดมการณ์ การรับรู้ หรือกรอบความคิดร่วมกันเพื่อ
เน้นผลิตงานศิลปะสมัยใหม่ ที่มีแนวคิดต่างจากการเรียนรู้หรือการรับรู้ศิลปะด้ังเดิมของไทย เนื่องจาก
ศิลปะสมัยใหม่จากตะวันตกเน้นสร้างงานจากบริบททางสังคมวัฒนธรรมส่วนตัวของผู้สร้าง (ศิลปิน) 
ท าให้งานศิลปะแยกตัวออกจากความเข้าใจของผู้คนในสังคมมากขึ้น ในขณะที่ศิลปะไทยดั้งเดิมหรือที่
รู้จักกันว่างานช่างนั้น มีรูปแบบและแนวคิดการสร้างงานจากพื้นฐานทางสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ 
ของสังคมเป็นหลัก ไม่เน้นการแสดงงานที่แตกต่างจากคนอื่น ไม่มีความเป็นปัจเจกและเอกลักษณ์
เฉพาะตัว งานศิลปะไทยดั้งเดิมจึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจจากคนในสังคม ฉะนั้นสถาบัน
ศิลปะจึงเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ท าให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจศิลปะในยุคสมัยใหม่ของสังคมไทย 
เนื่องจากสถาบันจะเน้นสร้างอุดมการณ์การท างานศลิปะสมัยใหม่จนเป็นมาตรฐานของศิลปะไทย โดย
ที่รัฐให้การยอมรับมากกว่างานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ดังจะเห็นว่างานท้องถิ่นมักไม่นิยมจัดแสดง
อย่างน่าสนใจศึกษาภายในพื้นที่ทางศิลปะอย่าง หอศิลป์หรือแกลเลอรี่ โดยที่ไม่ได้ผ่านการใส่กรอบ
ความเป็นศิลปะร่วมสมัยลงไปก ากับไว้ 

ดังที่งานศึกษาของ สุธี คุณาวิชยานนท์ เรื่อง ท าไมศิลปะจึงดูไม่รู้เรื่อง (2546) ได้อธิบายว่า
การปฏิวัติทางสังคมที่สามารถมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและรูปแบบการสร้างงานศิลปะใน
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สังคมไทยได้ โดยในช่วงการปฏิวัติเกษตรกรรม ที่มนุษย์เริ่มมีการรวมกลุ่ม และเริ่มรู้จักการเพาะปลูก
เลี้ยงสัตว์ ในช่วงเวลานั้นมนุษย์ถูกก ากับด้วยศาสนาความเชื่อและชนชั้นปกครอง จึงไม่ค่อยมี
แนวความคิดในเรื่องของความเป็นปัจเจก อีกทั้งยังเคร่งครัดในธรรมเนียมปฏิบัติของสังคม 
เช่นเดียวกับการท างานศิลปกรรมของช่างหรือศิลปิน ที่นอกจากจะต้องท างานตามความต้องการของผู้
อุปถัมภ์แล้ว ยังต้อง “ไม่ท าผิดครู” หรือไม่ “ล้างครู” ครูสอนอย่างไรก็ต้องเรียนรู้และท าตาม ดังที่
ผู้สร้างงานถือคติท างานด้วยศรัทธาในศาสนาและชนชั้นกษัตริย์ ผลงานต่างๆจึงไม่ประกาศตัวตนของ
ศิลปิน รูปแบบงานไม่ได้มีความเป็นเอกลักษณ์ของใคร หรือแตกต่างกับใคร งานศิลปกรรมในยุคนี้จึง
ไม่มีปัญหาด้านการรับรู้ของผู้คนทั่วไปในสังคม เพราะเน้นการสร้างงานเพื่อให้คนในสังคมเข้าใจ ซึ่ง
แตกต่างกับแนวคิดเรื่องของเหตุผลและวิทยาศาสตร์เริ่มเข้ามามีบทบาทในการสร้างค าอธิบายโลก
ทัศน์ของคนในสังคมตะวันตกมากขึ้น ผ่านการสร้างวัฒนธรรม ความคิด และค่านิยมต่างๆขึ้นมาจาก
บรรดาชนชั้นน า ปัญญาชน กระฎุมพี และศิลปินหัวสมัยใหม่ โดยเฉพาะในด้านศิลปะที่มีแนวความคิด
เกิดขึ้นใหม่คือ ศิลปะสมัยใหม่ (Modern Art) โดยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบศิลปะและเนื้อหาเพื่อ
ประกาศอิสรภาพจากขนบธรรมเนียมประเพณีเดิม พร้อมกับการเกิดแนวคิด “ศิลปะเพื่อศิลปะ” (Art 
for Art’s sake) ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นการเร่งให้ศิลปินก้าวสู่ความเป็นสมัยใหม่ที่พยายาม
แยกตนออกมาเป็นองค์ความรู้เดี่ยว หลุดพ้นจากพันธนาการของผู้อุปถัมภ์ในโลกเก่า หลุดจาก
กฏเกณฑ์ที่สถาบันทางสังคมและสถาบันศิลปะเดิมวางกรอบไว้  

นอกจากนี้ผู้ศึกษางานดังกล่าว ยังได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาความเข้าใจในศิลปะไว้ว่า ไม่ใช่
เพียงให้การศึกษาในระบบเท่านั้น แต่ควรสร้างการเรียนรู้ในพื้นที่สาธารณะอื่นๆอีกด้วย เช่น ห้องสมุด 
หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ซึ่งควรจะมีระบบการให้ความรู้ข่าวสารแก้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง อีกทั้ง
ด้านการจัดนิทรรศการต่างๆก็ควรออกแบบให้น่าสนใจมากกว่าการตั้งแขวนหรือโชว์ไว้พร้อม
ค าอธิบาย พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการสร้างหนังสือที่เกี่ยวกับศิลปะ แต่ต้องมีเนื้อหาที่ครอบคลุมตั้งแต่
ในเรื่องเฉพาะทางไปจนถึงระดับพื้นฐานส าหรับเด็กและคนทั่วไป ซึ่งสุดท้ายแล้วในงานศึกษานี้ก็ไม่ได้
ต้องการให้ศิลปินพยายามสร้างงานศิลปะให้เข้าถึงผู้คนทั่วไป เพราะมองว่าไม่จ าเป็นที่ศิลปะจะต้อง
ประนีประนอมหรือลดคุณภาพเพื่อให้คนจ านวนมากชื่นชอบ แต่เน้นการแก้ปัญหาความเข้าใจไปที่การ
น าเสนอจากสื่อกลางคือภัณฑารักษ์ผู้ออกแบบนิทรรศการ หรือการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ตัว
ผู้ชมเองมากกว่า  

การศึกษาให้เห็นถึงช่องว่างความเข้าใจในศิลปะสมัยใหม่ระหว่างศิลปินกับผู้ชมที่มีมากขึ้นนั้น 
แสดงให้เห็นถึงความไม่เข้าใจศิลปะของสังคมไทยดังกล่าว เช่นเดียวกับงานศึกษาเรื่อง ศิลปะกับ
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สภาวะสมัยใหม่ ความขัดแย้งและความลักลั่น (2552) โดย ธเนศ วงศ์ยานนาวา ที่ศึกษาว่านอกจาก
ศิลปะในสภาวะสมัยใหม่จะมีลักษณะแตกต่างจากพื้นฐานการรับรู้ศิลปะของไทยแล้ว ยังท าให้
ประชาชนทั่วไปเข้าถึงศิลปะได้ยากกว่าเดิม เพราะตั้งแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเข้าสู่ระบอบ
ประชาธิปไตย ที่มีกรอบคิดส าคัญในเรื่องของสิทธิเสรีภาพ ความเท่าเทียมกัน และกระบวนการมีส่วน
ร่วมของผู้คนในสังคม สังคมในสภาวะสมัยใหม่จึงต้องผสมผสานทั้งหลักการของประชาธิปไตยกับ
กรอบคิดแบบวิทยาศาสตร์ที่ต้องการจัดประเภท และแบ่งองค์ความรู้ต่างๆให้เป็นเอกเทศ ส่งผลให้
ศิลปะในสมัยใหม่เองมีลักษณะที่ย้อนแย้งลักลั่นในตัวเอง เพราะแบ่งแยกพรมแดนความรู้ออกจาก
บริบทอื่นในสังคม แต่ก็ยังติดอยู่กับความเป็นประชาธิปไตยว่าต้องมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันและเน้น
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้คนด้วย เปรียบเหมือนหากมีผลงานศิลปะแต่ไม่มีผู้ชมหรือผู้ซื้อที่คอย
ให้คุณค่า งานศิลปะจะเป็นงานศิลปะได้อย่างไร ฉะนั้นศิลปะจึงได้พยายามขยายพื้นที่ออกไปสู่วิถี
ชีวิตประจ าวันของผู้คนมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามศิลปะยังไม่สามารถหลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิตของผู้คน
โดยแท้จริง เพราะศิลปะที่รัฐต้องการสร้างการเรียนรู้คืองานศิลปะที่อยู่ในพื้นที่เฉพาะทาง เช่น งาน
ศิลปะบริสุทธ์ หรือศิลปะเชิงแนวคิด (Conceptual Art) ที่ต้องอาศัยการรับรู้ผ่านการคิด การตีความ 
ตามบริบทสังคมและทัศนคติส่วนตัวเป็นหลัก แต่ศิลปะที่ขยายขอบเขตสู่วิถีชีวิตคือศิลปะแบบ
อุตสาหกรรมบันเทิง เช่น ละคร เพลง ภาพยนตร์ ฯลฯ ซึ่ งเป็นงานที่สร้างขึ้นเพื่อความต้องการของ
มวลชนเป็นหลัก แต่การอยู่นอกขอบเขตพื้นที่เฉพาะด้านศิลปะ อย่างหอศิลป์ แกลเลอรี่ หรือ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะต่างๆ กลับให้คุณค่าหรือความหมายที่มีต่องานศิลปะในพื้นที่เฉพาะทางเหล่านั้นไม่
เท่ากัน กล่าวคือพื้นที่พิเศษของศิลปะ นอกจากจะมีบทบาทในการจัดแสดง เก็บรักษา หรือสร้างการ
เรียนรู้ แต่อีกนัยนึงยังเป็นสถานที่เพื่อรับรองในสถานภาพหรือคุณค่าของงานที่ถูกจัดอยู่ในพื้นที่นั้นๆ
อีกด้วย 

ดังนั้น การศึกษาถึงปัญหาการรับรู้ความเข้าใจในศิลปะที่ต่างกันของไทยและตะวันตกใน
ปัจจุบันนี้ สามารถแสดงให้เห็นถึงสนับสนุนและการเข้าใช้พื้นที่ศิลปะลดน้อยลง แม้จะพยายามท าให้
ศิลปะเข้าถึงผู้คนมากขึ้น แต่ผู้คนส่วนใหญ่ก็ยังคงเข้าถึงได้ยาก เนื่องจากลักษณะของงานศิลปะที่สร้าง
ขึ้นนั้น เป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวศิลปินมากกว่าการพยายามให้ผู้คนทั่วไปได้เข้าถึง
ใกล้ชิดกับศิลปะ ท าให้ภาครัฐมีความพยายามในการสร้างกระบวนการบางอย่างเพื่อส่งเสริมให้ศิลปะ
สมัยใหม่หรือศิลปะแบบตะวันตกอยู่ใกล้ชิดและเข้าถึงคนไทยได้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการสนับสนุน
พื้นที่ทางศิลปะในบทบาทการเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งทางศิลปะสมัยใหม่และศิลปวัฒนธรรม ที่สามารถ
สะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศ เพราะรัฐมองว่าศิลปะคือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่เป็นภาพตัวแทน
ของชาติในสายตาของนานาประเทศได้ 
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ประเด็นศึกษาด้านหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 

การศึกษาหอศิลป์ในปัจจุบันพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นงานศึกษาด้านการบริหารจัดการ โดย
การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะและหอศิลป์นั้น เป็นการศึกษาเพื่อทราบถึงข้อมูล
พื้นฐาน ทั้งด้านประวัติความเป็นมา รูปแบบ วิธีด าเนินงาน ลักษณะการจัดการ และอุปสรรคปัญหา ที่
พิพิธภัณฑ์ศิลปะและหอศิลป์ในสังคมไทยนั้นเป็นอยู่ ซึ่งจะศึกษาในลักษณะของการเปรียบเทียบในแต่
ละช่วงเวลาของงานศึกษาต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบว่าในแต่ละช่วงเวลานั้นงานศึกษามีลักษณะเหมือน
หรือแตกต่างกันอย่างไร และส าหรับประเด็นเรื่องการจัดการของหอศิลป์ ผลการศึกษาของแต่ละงาน
สามารถเป็นพ้ืนฐานและต้นแบบที่สามารถท าให้เข้าใจกระบวนการจัดการของหอศิลป์เบื้องต้นได้ 

ในช่วงแรกพบว่ามีงานศึกษาที่เกี่ยวกับการให้ความหมายพิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์ศิลปะ คือ
งานศึกษาเรื่อง ศิลปะ4เล่ม (2541) โดยสมเกียรติ ตั้งนโม โดยศึกษาในแง่ของการให้ความหมาย
เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ ว่าเป็นพื้นที่ที่เกิดจากการรวมตัวของกันผู้มีความรู้ความสามารถและเกิดการ
แลกเปลี่ยนสนทนากัน ท าให้เกิดเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ประจ าเมืองตั้งแต่ในสมัยกรีก และส าหรับ
พิพิธภัณฑ์ด้านศิลปะนั้นเป็นพื้นที่ที่ผูกพันกับวัตถุในฐานะที่มีลักษณะของการสื่อสารเพียงล าพังโดยไม่
มีผู้คอยช่วยเหลือกับผู้ที่มาเยี่ยมชมต่างๆ ผ่านการจัดแสดงและน าเสนองานโดยภัณฑารักษ์ ซึ่งผลงาน
ศิลปะต่างๆจะถูกน าออกมาจัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดหรือสื่อสารทางสายตาเป็นหลัก และมีการ
น าเอาระเบียบวิธีที่ร่ าเรียนมาเกี่ยวกับการจัดแสดงมาใช้ และเทคนิคการน าเสนอต่างๆมักจะขึ้นอยู่กับ
การสร้างสรรค์ส่วนตัวของภัณฑารักษ์แต่ละคน นอกจากนี้ในบริบทแวดล้อมต่างๆก็มีอิทธิพลส าคัญต่อ
การออกแบบและการจัดการน าเสนอวัตถุทางศิลปะในแต่ละพื้นที่และยุคสมัย ตัวอย่างเช่น การพัฒนา
พิพิธภัณฑ์บ้านร่วมยุคสมัย (period house-museum) เพื่อสงวนรักษาบ้านชนบท เนื้อหาเรื่องราว 
และทรัพย์สมบัติอันเหมาะสมเอาไว้ อีกทั้งในสภาวะที่พระราชวังและโบสถ์บางแห่งได้เพิ่มการเปิดเข้า
ชมของสาธารณชนในฐานะของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งพิพิธภัณฑ์ศิลปะต่างๆจะมีรูปแบบการจัดแสดงงาน
ศิลปะแตกต่างกันไป โดยหลักแล้วจะมีการแสดงงานทัศนศิลป์ บ้างก็เพิ่มงานศิลปะการแสดงเข้าไป
ด้วย เช่น ดนตรี ภาพยนตร์ วิดีโอ และการแสดงละคร ฯลฯ เพื่อสนับสนุนเชิดชูและยกระดับการ
ตีความ ส่วนบางที่มีเงื่อนไขในการแสดงงานศิลปะ เพื่อการสงวนรักษาวัตถุและเรื่องราวเหล่านั้นเอาไว้ 
เพราะบางวัตถุมีความเปราะบางจึงต้องควบคุมภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ ไม่ว่าจะเรื่องอุณหภูมิ ความชื้น 
และแสงสว่าง รวมทั้งให้ความส าคัญกับการรักษาความปลอดภัยเพื่อระมัดระวังและปกป้องผลงานที่มี
คุณค่าเหล่านั้น  
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ซึ่งการศึกษาถึงความหมาย บทบาทที่ส าคัญ และรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ศิลปะดังกล่าว ท าให้
เห็นถึงการจ ากัดลักษณะรูปแบบวิธีการในเบื้องต้นที่หอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะนั้นควรจะเป็น และ
แสดงให้เห็นว่าบทบาทส าคัญของภัณฑารักษ์ที่เป็นผู้คอยจัดการ ออกแบบ และวางแผนเนื้อหา 
รูปแบบ และทิศทางการจัดวางวัตถุทางศิลปะในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้ผู้ชมเกิดการรับรู้และความ
เข้าใจต่องาน โดยวิธีการหรือเทคนิคการน าเสนอกิจกรรมทางศิลปะที่หลากหลายและบทบาทของ
ภัณฑารักษ์ในวรรณกรรมข้างต้น สามารถน ามาพิจารณาถึงการรับมุมมองและวิธีคิดจากกรอบ
มาตรฐานสากลดังกล่าว มาปรับใช้กับรูปแบบการด าเนินงานที่หอศิลป์ในปัจจุบันอย่างหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการให้เนื้อหากิจกรรมและวิธีการในหอศิลปกรุงเทพฯ
สามารถเข้าถึงความต้องการและสร้างความใกล้ชิดกับประชาชนคนไทยได้มากขึ้น 

แม้ว่าจะมีการให้ค านิยามและการให้ความรู้พื้นฐานของบทบาทพิพิธภัณฑ์ศิลปะในงาน
ข้างต้นแล้ว แต่ในสังคมไทยเบื้องต้นเองก็ยังมีปัญหาในการจัดการเพื่อให้พื้นที่ทางศิลปะสามารถด ารง
อยู่ได้ผ่านการสนับสนุนของประชาชนและองค์กรต่างๆในสังคม ดังที่งานศึกษาเรื่อง โลกศิลปะ 
(2542) ของวิบูลย์ ลี้สุวรรณ ได้น าเสนอถึงประเด็นปัญหาของการจัดการพิพิธภัณฑ์ศิลปะและหอศิลป์
ว่าสังคมไทยยังคงขาดแคลนพิพิธภัณฑ์ศิลปะและหอศิลป์ที่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะสภาวะที่ผู้คนใน
วงการศิลปะเองเริ่มมีการเรียกร้องต้องการให้มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะและหอศิลป์ที่มีมาตรฐาน แต่รัฐบาล
และประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ เห็นความส าคัญและความจ าเป็นของสถานที่ เหล่านี้  แม้จะมี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอยู่ในหลายจังหวัด มีศูนย์วัฒนธรรมและหอศิลป์ของสถานศึกษาบ้างแล้วก็
ตาม แต่สถานที่ดังกล่าวในแต่ละแห่งมีลักษณะการด าเนินงานและกิจกรรมที่แตกต่างกันไป ซึ่งแทบ
ทั้งหมดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณคดี ยกเว้นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ 
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป พีระศรี ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัย แต่ก็
ยังมีข้อจ ากัดหลายด้าน เช่นการด าเนินการและการบริหารนั้นยังไม่สอดคล้องกันหรือถูกต้องตามหลัก
วิชาการมาตรฐานของพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยอย่างที่ควร เพราะสถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่งส าคัญใน
การเก็บรักษามรดกทางปัญญาของผู้คนไว้ให้ประชาชนและเยาวชนได้ศึกษาหาความรู้ ด้วยเหตุนี้หอ
ศิลป์และพิพิธภัณฑ์ศิลปะจึงเป็นเสมือนหน้าตาของชาติ และสามารถสะท้อนให้เห็นความสามารถและ
รสนิยมของประชาชนได้ เช่นเดียวกันกับในอารยประเทศที่ให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง เพราะ
ต้องการพัฒนาวิถีชีวิตของผู้คนในประเทศให้มีความสะดวกสบาย ตอบสนองความต้องการทางใจ และ
ยกระดับรสนิยมของผู้คน 
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การศึกษาถึงปัญหาด้านการบริหารพื้นที่ทางศิลปะของภาครัฐที่ยังไม่ได้มาตรฐานดังกล่าว  
จึงท าให้เห็นถึงประเด็นที่หอศิลป์ในปัจจุบันที่พยายามปรับปรุงและแก้ปัญหาเหล่านี้มากขึ้น และ
ประเด็นปัญหานี้จะสามารถน ามาศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ปัญหาทางการจัดการพื้นที่และกระบวนการท างานของหอศิลปกรุงเทพฯในปัจจุบัน เช่นเดียวกับงาน
ศึกษาเรื่อง การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ศิลปะและหอศิลป์ร่วมสมัยเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(2549) ของ ศิริวัฒน์ แสนเสริม ที่น าเสนอเกี่ยวกับบทบาทของพิพิธภัณฑ์ศิลปะและหอศิลป์ร่วมสมัย
ภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ซึ่งได้ศึกษาว่าแนวคิดและรูปแบบของงานศิลปะร่วมสมัยที่
ปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายได้ส่งผลต่อทิศทางการด าเนินงานและการบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑ์ศิลปะและหอศิลป์ร่วมสมัยเป็นอย่างมาก ฉะนั้นการพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องของพิพิธภัณฑ์จึงมีความส าคัญ และสามารถน าไปสู่การท าหน้าที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตทางศิลปวัฒนธรรมได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น โดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะจะต้องเป็นสถาบันที่มีหน้าที่
เชื่อมความเข้าใจระหว่างสังคมปัจจุบันกับงานต่างๆที่ศิลปินสร้างขึ้นมา โดยการน าศิลปะร่วมสมัยให้
เข้าไปสู่ความเข้าใจที่ดีของสังคม รวมทั้งสะท้อนและประเมินคุณค่าคุณภาพของสิ่งที่แสดงออกมาตาม
ความหมายของหอศิลป์ร่วมสมัย (Contemporary ArtMuseum) ที่เป็นสถาบันที่เก็บรวบรวมและจัด
แสดงงานศิลปะร่วมสมัย ที่พัฒนาสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ในยุคสมัยเดียวกัน หรือในเวลาเดียวกัน มี
กระบวนแบบหรือแนวความคิดของสังคม มีวัฒนธรรมเป็นฐานรากส าคัญในการสร้างสรรค์ มีความ
สอดคล้องสัมพันธ์และส่งผลต่อกันและกันระหว่างศิลปะและวัฒนธรรม และเป็นสถานที่ที่ด ารงรักษา
ไว้ซึ่งความเคลื่อนไหวของศิลปะแห่งชาติ โดยมีบทบาทหน้าที่ตามภารกิจขั้นพื้นฐานของพิพิธภัณฑ์
ทั่วไปและพิพิธภัณฑ์ศิลปะ กล่าวคือเป็นสถานที่ส าหรับการเก็บสะสมผลงาน การสงวนรักษา การจัด
แสดง และการเสริมสร้างรสนิยมที่ดีและปลูกฝังจิตส านึกที่ดีแก่ผู้ชม พิพิธภัณฑ์ศิลปะจึงมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบและแนวทางการด าเนินการมาตลอดเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง
ของศิลปะร่วมสมัยที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา โดยไม่เพียงแต่เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะ
เท่านั้น แต่ต้องพัฒนาไปสู่การเป็นพื้นที่ประกอบกิจกรรมและน าเสนอเนื้อหาทางศิลปวัฒนธรรม โดย
จะเห็นได้จาก วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ตลอดจนแนวคิดทางการจัดแสดงนิทรรศการ หรือรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ทั้งที่มีการจัดสร้างขึ้นมาใหม่ หรือการปรับปรุงพ้ืนที่เดิม  

การพัฒนาแนวทางจัดการแหล่งการเรียนรู้อย่างหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ศิลปะดังกล่าว จึง
เป็นไปเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม โดยผ่าน
กระบวนการสร้างสรรค์ และการมีส่วนร่วมของทุกคนในสังคม บทบาทหลักของพิพิธภัณฑ์ศิลปะและ
หอศิลป์จึงมีเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านศิลปะสู่ผู้ชมในสังคม จากมุมมองของานศึกษา
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ดังกล่าว ท าให้เห็นถึงการตอกย้ าแนวทางพัฒนาพื้นที่ทางศิลปะในสังคมไทยให้มีมาตรฐานตามสากล
อีกครั้งและอธิบายถึงปัจจัยที่ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานของพื้นที่ทางศิลปะต่างๆใน
สังคมชัดเจนมากขึ้น 

ดังนั้นในยุคสมัยใหม่นี้พิพิธภัณฑ์ศิลปะและหอศิลป์จึงได้เข้ามามีบทบาทส าคัญที่นอกจากจะ
มีไว้เพื่อตอบสนองทางด้านจิตใจแก่ประชาชนแล้ว ยังเป็นไปเพื่อยกระดับประเทศและให้เท่าเทียมกับ
นานาชาติอีกด้วย  และพิพิธภัณฑ์ศิลปะและหอศิลป์ต่างๆจะไม่สามารถประสบความส าเร็จได้หาก
ขาดการดูแลสนับสนุนจากภาครัฐเป็นหลัก เพราะในปัจจุบันพื้นที่ประเภทส่งเสริมการเรียนรู้ในด้าน
ศิลปะและส่งเสริมระบบการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทยยังมีปริมาณน้อย ในขณะ
โครงการในการจัดสร้างอาคารดังกล่าวและการสนับสนุนทางศิลปศึกษามีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่มีรูปแบบ
ที่ไม่มีศักยภาพในการด าเนินงาน ท าให้หอศิลป์ส่วนมากไม่สามารถตอบสนองการใช้งานได้หรือไม่
สามารถตั้งอยู่ได้นาน ในช่วงเวลาต่อมาจึงเริ่มมีการศึกษาถึงการพัฒนาแนวทางการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมและการบริหารจัดการของหอศิลป์ในกรุงเทพฯ อย่างในงานศึกษาเรื่อง หอศิลป์ร่วม
สมัยกรุงเทพมหานคร: แนวทางในการออกแบบและการบริหารจัดการ (2549) ของนตวัน ชื่นชม 
ซึ่งเป็นงานศึกษาหอศิลป์ร่วมสมัยในเชิงสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยจะศึกษาถึงปัญหาของหอศิลป์ที่
เกิดขึ้นในสังคมไทย เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่ กิจกรรม และองค์ประกอบ ที่ควรจะมีในอาคารหอศิลป์ที่มี
ศักยภาพ รวมทั้ งได้ศึกษาถึงความน่าจะเป็นในการเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะร่วมสมัยใน
กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางความรู้
และศิลปศึกษา โดยในงานศึกษานี้จะศึกษาจากแนวทางการออกแบบ รูปแบบทางสถาปัตยกรรมต่างๆ 
และการบริหารจัดการตัวอาคารของหอศิลป์ร่วมสมัยกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะศึกษารายละเอียดด้าน 
การจัดผังองค์กร รูปแบบการบริหารงาน การคิดพื้นที่อาคาร ความส าคัญของแต่ละส่วนการใช้งาน 
การจัดผังพื้นที่ภายนอกและภายในอาคาร โดยจะน าผลการศึกษามาวิเคราะห์และจัดตั้งโครงการ
ทดลองเพื่อจัดท ากระบวนการออกแบบ และก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการของโครงการ ได้แก่ 
การเลือกและการวิเคราะห์พื้นที่ตั้ง การวิเคราะห์ข้อกฏหมายอาคารตามลักษณะของอาคารและพื้น
ที่ตั้ง รวมทั้งการก าหนดแนวความคิดในการออกแบบอาคาร เป็นต้น ซึ่งจากผลการศึกษาที่ได้พบว่า
เพื่อแก้ปัญหาของโครงการทดลองเพื่อออกแบบหอศิลป์ที่ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของ
ผู้คนในสังคม ในด้านของการออกแบบพื้นที่ กระบวนการหลักที่ต้องให้ความส าคัญคือ ต้องค านึงถึง
ส่วนของการจัดเส้นทางสัญจร ที่ควรแยกเส้นทางระหว่างผู้เข้าชมกับเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการจัดพื้นที่
ส่วนจัดแสดงจะต้องมีความสัมพันธ์กับเส้นทางสัญจร และควรมีล าดับขั้นตอนการเข้าชมงานศิลปะ
ตามเน้ือหางาน จังหวะของการให้แสง รูปแบบการจัดแสดง และจัดพื้นที่ส าหรับพักสายตา 
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งานศึกษาดังกล่าวเป็นช่วงแรกของการศึกษาพื้นที่ทางศิลปะในเชิงกายภาพ ที่น ามาอธิบาย
ผ่านหลักการทางสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นหลัก จึงมีผลการศึกษาในเชิงการจัดการพื้นที่ของหอศิลป์
ในไทย ให้มีการปรับปรุงเป็นไปตามหลักการทางสากลจากการศึกษาในระบบของตัวผู้ศึกษา เพื่อให้
พื้นที่นั้นๆมีคุณภาพและสอดคล้องกับควมต้องการของผู้ชมผ่านการให้ท าแบบสอบถาม ซึ่งแนวทาง
การจัดการพื้นที่ทางกายภาพของหอศิลป์ดังกล่าว จึงสามารถน ามาเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาพ้ืนที่ทางกายภาพของหอศิลปกรุงเทพฯต่อไปได้ 

ต่อมาได้มีงานศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ศิลปะเพิ่มมากขึ้น เช่นในงาน
ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์หออัครศิลปิน (2551) ของ สุชาติ คณานนท์ ได้ศึกษาว่าแม้
พิพิธภัณฑ์หออัครศิลปินจะเป็นสถานที่ที่มีไว้จัดแสดงพระปรีชาสามารถทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช แต่หออัครศิลปินก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกับ
พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์อื่นๆ นั่นคือการมีผู้เข้าชมจ านวนน้อย การบริหารจัดการหออัครศิลปินยังขาด
บุคลากรที่เป็นนักบริหารพิพิธภัณฑ์ ที่จะช่วยก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนการวางแผนปฏิบัติการ
ที่จะเป็นแผนงานเชิงรุกทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ท าให้การด าเนินงานยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีปัญหาส าคัญ 5 ประเด็นคือ 1) ปัญหาด้านการจัดการองค์กร เพราะยังยึด
โครงสร้างการบริหารแบบราชการของส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 2) ปัญหาด้านการ
วางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากที่นี่ยังขาดบุคลากรในการวางแผนการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักส าคัญต่อการบริหารจัดการ 3) ปัญหาด้านการให้บริการ 
พบว่าปัญหาทางกายภาพอย่างสถานที่ตั้งนั้นมีการคมนาคมที่ไม่สะดวก 4) ปัญหาด้านการจัดกิจกรรม 
มีลักษณะที่จ ากัดเฉพาะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเล็กๆ ไม่ครอบคลุมและหลากหลาย ไม่ได้มุ่งเน้นการจัด
กิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะที่ขาดการปลูกฝัง
การส้รางความรู้ความเข้าใจในงานศิลปะ และ 5) ปัญหาด้านการจัดนิทรรศการ พบว่าการจัดแสดง
นิทรรศการถาวรของที่นี่ มีข้อมูลเนื้อหาที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่มีพื้นฐานความรู้ทางศิลปะและ
วัฒนธรรมอยู่ก่อนแล้วมากกว่ากลุ่มคนทั่วไปที่เป็นกลุ่มใหญ่กว่า ซึ่งปัญหาดังกล่าวล้วนเป็นปัญหาหลัก
ของหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ศิลปะส่วนใหญ่ในไทย  

ปัญหาการบริหารหอศิลป์ของรัฐดังกล่าว ได้กลายเป็นเรื่องที่ถูกให้ความส าคัญมากขึ้น ผ่าน
การศึกษาเพื่อแสดงให้เห็นความชัดเจนของปัญหาที่คนในสังคมส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ทาง
ศิลปะอย่างหอศิลป์ได้มากนัก โดยสรุปผลว่าปัญหาเหล่านั้นเกิดจากกระบวนการท างานที่ไม่ได้
มาตรฐานเป็นหลัก ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นพื้นที่ทางศิลปะดังกล่าวได้น ามาสู่การน าเสนอแนวทางและ
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วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของหอศิลป์ ผ่านการจัดสัมมนาวิชาการโดยส านักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย ที่งานศึกษาเรื่อง การบริหารหอศิลป์ร่วมสมัยเอกชน (2552) โดย มานิตา ศรีสิตานนท์ ได้
น าแนวทางดังกล่าวมาเป็นหลักพื้นฐานในการศึกษาความต้องการของสังคมที่มีต่อหอศิลป์ร่วมสมัย
เอกชน ในการเป็นศูนย์สงวนรักษา เผยแพร่ และส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย และบทบาทของหอศิลป์ร่วม
สมัยเอกชน ผ่านการศึกษาจากลักษณะการด าเนินงาน และแนวทางการบริหารจัดการของหอศิลป์
ดังกล่าวภายใต้การปฏิบัติหน้าที่ด้านการสงวนรักษา เผยแพร่ และส่ งเสริมศิลปะร่วมสมัย เพื่อให้
สามารถก าหนดแนวทางการบริหารจัดการหอศิลป์สู่การด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษา
ด้านการบริหารดังกล่าว จึงเป็นไปเพื่อให้พิพิธภัณฑ์ศิลปะและหอศิลป์ในสังคมไทยสามารถด าเนินการ
ได้อย่างเต็มที่และประสบความส าเร็จ โดยมีรัฐบาลเป็นแรงผลักดันส าคัญ เพื่อให้พื้นที่เป็นตัวแทนทาง
วัฒนธรรมและภาพลักษณ์ของชาติ เป็นศูนย์ให้ความรู้ทางศิลปะแก่ประชาชนคนทั่วไป ให้เข้าใจและ
เข้าถึงศิลปะมากขึ้นผ่านการจัดกระบวนการต่างๆ รวมทั้งต้องเน้นพัฒนาให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลาง
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมในสังคม และเน้นเปิดรับฟังความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับความ
เข้าใจในศิลปะที่แตกต่างกัน 

การสัมมนาวิชาการดังกล่าวที่ถูกน ามาใช้เพื่อเป็นแนวทางหลักของการศึกษาเชิงบริหารของ
หอศิลป์ เนื่องจากเป็นการสรุปผลการประชุมและคัดเลือกแนวทางที่ส าคัญ เพื่อพัฒนาพื้นที่ทางศิลปะ
ในไทยโดยเฉพาะ โดยเน้นการจัดการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของประชาชนหมู่มาก
เป็นหลัก ซึ่งแนวทางการพัฒนาเชิงบริหารจัดการที่ได้จากงานประชุมนี้ จึงสามารถน ามาเป็นกรอบใน
การท าความเข้าใจและวิเคราะห์ถึงกระบวนการท างานที่เน้นส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในศิลปะของ
หอศิลปกรุงเทพฯ 

จะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาหนึ่งมีการศึกษาในบริบทของหอศิลป์ต่างๆ รวมทั้งการศึกษาในเชิง
การบริหารจัดการ เพื่อสะท้อนถึงปัญหาและความต้องการที่จะต้องมีหอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ได้
มีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปะในสังคมไทย ท าให้ในช่วงเวลาถัดมาจึงมีงาน
ศึกษาที่ให้ความสนใจไปที่ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้บริการมากขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่คนไทยต้องการจาก
หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ดังจะเห็นได้จากงานศึกษาของ ธาริน กลิ่นเกษร เรื่อง ผลของการ
ส่งเสริมประสบการณ์ทางสุนทรียะผ่านกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีต่อสุนทรียภาพของนักเรียน
ประถมศึกษา (2554) โดยได้ศึกษาถึงการส่งเสริมประสบการณ์ทางสุนทรียะผ่านกิจกรรมใน
พิพิธภัณฑ์ศิลปะว่ามีผลต่อสุนทรียภาพของนักเรียนในวัยประถมศึกษาได้อย่างไร และศึกษาถึง
รูปแบบพัฒนาการการจัดกิจกรรมที่สามารถน าไปใช้จัดการเรียนรู้วิชาศิลปศึกษาในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
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ได้อย่างไร โดยผู้ศึกษาดังกล่าวได้ใช้กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้วิธีศึกษาเชิงทดลองเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ผ่าน
แนวทางจัดการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ศิลปะของ Denise L. Stone และทฤษฎีพัฒนาการสุนทรียภาพ
ของ Michael J. Parsons ซึ่ งจะประกอบไปด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้  2) แบบบันทึก
ประสบการณ์เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 3) แบบทดสอบสุนทรียภาพ 4) คู่มือส าหรับวิเคราะห์การ
แสดงออกทางสุนทรียภาพ 5) แบบสังเกตพฤติกรรมประสบการณ์ทางสุนทรียะ 6) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ และ 7) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 
ซึ่งผลการศึกษาของงานดังกล่าวจะวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) โดยผลการศึกษาพบว่าระดับพัฒนาการสุนทรียภาพของ
นักเรียนที่มีต่อผลงานศิลปะ ในช่วงหลังเรียนผ่านกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ศิลปะมีระดับสูงกว่าก่อนเรียน
ผ่านกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพราะนักเรียนเหล่านั้นรู้สึกชอบกิจกรรมที่จัดในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
และมองว่ากิจกรรมเหล่านั้นสามารถช่วยให้เห็นคุณค่าของการใช้พิพิธภัณฑ์ศิลปะเป็นแหล่งเรียนรู้ได้  

กล่าวได้ว่าการศึกษาผ่านกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ศิลปะสามารถเปิดโอกาสส าหรับการเรียนรู้
วัฒนธรรม และส่งเสริมให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งชองวิถีชีวิต อีกทั้งจะต้องมีการ
สร้างบทบาทส าหรับการเรียนรู้ในการสร้างวัฒนธรรม โดยให้ความส าคัญต่อมาตรฐานการจัด
การศึกษาที่เน้นการส่งเสริมให้มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผลงานศิลปะกับผู้เรียนรู้ ภายใต้บริบททาง
กายภาพและทางสังคมของพื้นที่ทางศิลปะ ซึ่งการศึกถึงความต้องการของผู้ชมเป็นหลักดังกล่าว 
เป็นไปในลักษณะการศึกษาเชิงทดลอง เพื่อท าความเข้าใจและศึกษาถึงกระบวนการท างานในหอศิลป
กรุงเทพฯ ที่เห็นความส าคัญและส่งเสริมด้านการศึกษาในระบบมากขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานและการ
ปลูกฝังประสบการณ์ให้เด็กและเยาวชนได้ใกล้ชิดและเข้าใจศิลปะในแบบที่หอศิลป์ต้องการน าเสนอ 
โดยผู้ศึกษางานดังกล่าวมองว่าเด็กที่ได้รับการศึกษาผ่านประสบการณ์โดยตรงสามารถจะกลายเป็น
กลุ่มเป้าหมายที่เดินชมหอศิลป์อย่างเป็นธรรมชาติและกลายเป็นวิถีชีวิตได้ กระบวนการเหล่านี้ก็ได้ถูก
น ามาใช้ปรับในการส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปะอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในวัยเด็กและเยาวชน 

จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ศิลปะดังกล่าว จะเห็นว่าชน
ชั้นน าและภาครัฐต่างพยายามสนับสนุนศิลปะผ่านกระบวนการต่างๆหลากหลาย เพื่อให้ศิลปะเข้าถึง
ประชาชนส่วนใหญ่ได้ แต่กระบวนการท างานในช่วงแรกยังไม่เพียงพอที่จะท าให้คนไทยเข้าใจและ
เข้าถึงศิลปะแบบตะวันตกมากพอ เพราะจากข้อมูลข้างต้น หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ศิลปะนั้นล้มลุก
คลุกคลานมาก ขาดความมั่นคง และขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังจากภาครัฐ ฉะนั้นพื้นที่ทางศิลปะ
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ดังกล่าวจึงต้องสร้างแรงจูงใจให้คนเข้าชมเพียงเฉพาะกลุ่ม อีกทั้งยังมีปัจจัยที่ศิลปะในสมัยใหม่
พยายามเป็นเอกเทศ เป็นองค์ความรู้หนึ่งในสังคม การจ ากัดขอบเขตดังกล่าวส่งผลให้ผู้ที่ไม่ได้รับการ
เรียนการสอนจากหลักสูตรโรงเรียนศิลปะและผู้ที่ไม่ได้ใกล้ชิดอยู่ในวงการศิลปะ ยากที่จะเข้าใจและ
เข้าถึงองค์ความรู้ทางศิลปะเพราะการจ ากัดขอบเขตต่างๆล้วนยิ่งท าให้ศิลปะออกห่างวิถีชีวิตคนทั่วไป
มากยิ่งขึ้น  

ดังนั้นจากสภาวะสมัยใหม่ที่ผลงานศิลปะนั้นมีความเป็นปัจเจกสูงขึ้น ท าให้เกิดช่องว่าง
ระหว่างศิลปะกับผู้ชมตามไปด้วยแม้ว่าภาครัฐจะให้การสนับสนุนแล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงมีงานศึกษา
ด้านปัญหาของความรู้ความเข้าใจและพื้นที่ทางศิลปะอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหนึ่งในการสนับสนุนทาง
พื้นที่เชิงศิลปะที่ส าคัญคือ การสนับสนุนหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ศิลปะให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ท าให้
ศิลปะนั้นเข้าถึงง่ายขึ้น อีกทั้งต้องท าหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างศิลปินกับผู้ชม เพราะการชื่นชมศิลปะ
สมัยใหม่นั้นต้องอาศัยการเรียนรู้และความเข้าใจที่มีต่อศิลปะเป็นพื้นฐาน หอศิลป์จึงต้องเพิ่มหน้าที่ใน
การเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะให้แก่ประชาชนทั่วไป และให้ความส าคัญกับกิจกรรมที่ส่งเสริมเผยแพร่
งานด้านศิลปวัฒนธรรมออกสู่สาธารณะมากขึ้นด้วย 

ประเด็นศึกษาด้านหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 ในการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยส่วนมาก
จะเป็นการศึกษาในด้านการท่องเที่ยว ระบบเศรษฐกิจ ภาพลักษณ์ในสายตาผู้ชม และด้านการ
ด าเนินงานจัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งจะน ามาเป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อให้ทราบและท าความเข้าใจ
ในภาพรวมของการด าเนินงานของหอศิลป์และมุมมองทัศนคติของผู้เข้าใช้บริการในประเด็นต่างๆ
ดังกล่าว 

 ในช่วงแรกได้มีการศึกษาหอศิลปกรุงเทพฯในบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์กลยุทธ์
การตลาดผ่านการให้บริการจากหอศิลป์ ของ มาลี สมบูรณ์ทรัพย์ (2551) เรื่อง การใช้ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดในการให้บริการของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  โดยจะเน้น
การศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของการบริการในหอศิลปกรุงเทพฯ ที่จะมีผลให้กลุ่ม
ลูกค้าใช้ในการตัดสินใจในการเข้าชมหอศิลป์ เพื่อน ามาวิเคราะห์และน าเสนอถึงแนวทางการปรับปรุง
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น โดยงานนี้จะ
เน้นเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์และท าแบบสอบถาม พร้อมทั้งศึกษาจากเอกสาร บทความ และแผ่น
พับของหอศิลป์เป็นหลัก ซึ่งจากหลักการที่น ามาวิเคราะห์การให้บริการคือปัจจัยทางการตลาด 7 Ps  
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ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการ
ให้บริการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ผ่านการศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
เข้าชมกิจกรรมและนิทรรศการศิลปะภายในหอศิลป์เป็นหลัก โดยจากผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ทาง
การตลาดในการให้บริการของหอศิลปกรุงเทพฯสามารถตอบสนองความเห็นความต้องการของ
ผู้ใช้บริการได้ในด้านราคาของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีความเหมาะสมและได้มาตรฐาน ผ่านการจัดจ าหน่าย
ผ่านช่องทางที่รวบรวมข่าวสารไว้ให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้และใช้บริการได้สะดวก แต่มีส่วนที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขคือ การประชาสัมพันธ์ เช่น ควรท าป้ายชื่อให้ใหญ่ขึ้น การท าให้ป้ายประชาสัมพันธ์ มี
ความชัดเจน การเพิ่มรูปแบบและระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์มากขึ้น รวมไปถึงควรเพิ่มจ านวน
การจัดนิทรรศการให้บ่อยขึ้น และควรจัดนิทรรศการด้านภาพเขียนเป็นหลัก 

 ด้วยความเห็นของผู้ใช้บริการต่างๆดังกล่าว ที่ส่วนมากจะเน้นในเรื่องการประชาสัมพันธ์ที่ไม่
ทั่วถึง ท าให้ผู้คนขาดการรับรู้กิจกรรมภายในอย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง ซึ่งแม้จะมีการสัมภาษณ์
พนักงานในหอศิลป์ทั้งในด้านข้อมูลทั่วไปของหอศิลป์ ขอบเขตการท างานและหน้าที่ เอกสารการ
วางแผน มาตรฐานการท างานของหอศิลป์ อีกทั้งความคิดเห็นในการท างาน และการส ารวจกลุ่ม
บุคคลหลักที่เข้าชมงาน โดยใช้กิจกรรมนิทรรศการฝีพระหัตถ์เป็นกรณีศึกษา  แต่ก็ยังไม่แสดงให้เห็น
ข้อมูลได้อย่างชัดเจน เพราะเน้นการค านวณและส ารวจความพอใจจากผู้ชมในด้านการจัดจ าหน่าย
สินค้า ผลิตภัณฑ์ทางศิลปะ และการบริการจากร้านค้ามากกว่า ซึ่งจากการศึกษาความต้องการและ
ความเห็นจากผู้ใช้บริการดังกล่าว สามารถท าความเข้าใจถึงกระบวนการเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ
สร้างรายได้ และรูปแบบการท างานเชิงธุรกิจ รวมไปถึงการน าปัญหามาเป็นแนวทางให้เห็นการพัฒนา
และปรับปรุงในส่วนประชาสัมพันธ์ของหอศิลปกรุงเทพฯ 

 จากการศึกษาถึงมุมมองความเห็นผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการ โดยใช้กิจกรรมนิทรรศการ
หนึ่งเป็นกรณีศึกษา ผ่านกลยุทธ์ทางการตลาดของหอศิลปกรุงเทพฯดังกล่าว ซึ่งในช่วงเวลาต่อมาก็ได้
มีงานที่ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการจัดนิทรรศการโดยตรงอย่างงานเรื่องโครงการด าเนินการจัดแสดง
นิทรรศการพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ยอดชาย เมฆสุวรรณ ของ ชมวิชัย เมฆสุวรรณ (2552) โดยจะศึกษาใน
ส่วนของการเตรียมงานและวางแผน เนื้อหา รูปแบบของนิทรรศการ รวมทั้งศึกษาถึงวัตถุที่น ามาจัด
แสดง เพื่อที่จะสามารถออกแบบพื้นที่ให้รองรับงานศิลปะแต่ละประเภทได้ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาและ
วิเคราะห์การก าหนดแนวทางในการออกแบบ ลักษณะทางกายภาพ ระบบการให้แสงสว่าง เพื่อให้
รูปแบบเนื้อหากิจกรรม พื้นที่จัดแสดงในอาคาร และผลงานศิลปวัตถุ มีความสัมพันธ์และเป็นไปใน
ทิศทางที่สอดคล้องกัน โดยในงานศึกษานี้ นอกจากจะศึกษาการจัดการของหอศิลปกรุงเทพฯแล้ว ยัง
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ได้ศึกษาเปรียบเทียบอีกสองแห่ง คือ ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพฯ (Bangkok Sculpture Center) 
และหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  (The Queen’s Gallery) โดยในด้าน
กระบวนการจัดนิทรรศการของหอศิลปกรุงเทพฯนั้น ได้ศึกษาผ่านการสัมภาษณ์ภัณฑารักษ์และ
หัวหน้าฝ่ายนิทรรศการคือ คุณพิชญา ศุภวานิช ซึ่งจากการศึกษาตัวอย่างนิทรรศการหลักในชั้น 7-9 
อย่าง นิทรรศการกรุงเทพฯ 226 และ นิทรรศการ “FOR” wall painting showcase โดยจะศึกษา
ทั้งในด้านที่มาของการก าหนดแนวคิดของงาน จุดประสงค์หรือความคาดหวังที่มีต่องาน รวมทั้ง
กระบวนการจัดตั้งแต่เริ่มค้นคว้า เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร การก าหนดเส้นทางสัญจร ไปจนถึงการ
ติดตั้งผลงานและการจัดการเรื่องแสงสว่างภายในงาน โดยมีเป้าหมายหลักที่ต้องการให้คนทั่วไป
ตระหนักถึงความส าคัญของศิลปะหรือซึมซับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ความรู้ที่ศิลปินเลือกน ามาเสนอ
ในรูปแบบของงานศิลปะ เมื่อผู้ชมได้ดูแล้วก็คาดหวังว่าจะเกิดมุมมองในแง่บวกต่องานศิลปะและมอง
เป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น 

 การศึกษาที่เฉพาะเจาะจงไปถึงกระบวนการจัดนิทรรศการดังกล่าว ส่วนมากเป็นการศึกษา
ผ่านมุมมองของผู้จัดหรือหัวหน้าการด าเนินงาน รวมทั้งการวางแผนเพื่อก าหนดเนื้อหาและรูปแบบ
ของงานยังถูกน าเสนอเพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการเน้นให้ผู้คนทั่วไปมีมุมมองที่เปลี่ยนแปลง
ต่อศิลปะมากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการในช่วงเปิดหอศิลป์แรกๆ ที่ยังคงจัดงานเพ่ือสนับสนุน
รัฐ และแสดงภาพลักษณ์ที่เข้าถึงได้ไม่ยากของพื้นที่ออกสู่สายตาประชาชน ฉะนั้นงานศึกษาข้างต้นจึง
สามารถน ามาเป็นแนวทางในศึกษากระบวนการผลิตความรู้ทางศิลปะสู่ผู้ชมและการวิเคราะห์
ความส าคัญของการออกแบบพื้นที่ทางกายภาพ ที่ไม่ใช่การออกแบบเพื่อสอดคล้องกับบรูปแบบงาน
เท่านั้น แต่จะศึกษาต่อยอดในฐานะองค์ประกอบส าคัญต่อการสร้างความรู้สึกรับรู้ร่วมกันของผู้คนที่
เข้ามาใช้พ้ืนที่  

 ในช่วงเวลาเดียวกันก็ได้มีงานที่ศึกษาในมุมมองของการท่องเที่ยว โดยศึกษาจากฝั่ง
ผู้ใช้บริการในบทบาทของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ดังในงานของ ภานุพรรณ ตงติ๊บ 
(2552) เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้า
ชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม กรณีศึกษา: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
โดยศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ และความสัมพันธ์ของผู้เข้าใช้บริการหอศิลป์ผ่านการใช้แบบสอบถาม 
ซึ่งได้วิเคราะห์ในด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา วัตถุประสงค์ในการเข้าชมงานศิลปะ 
ความแตกต่างของจ านวนและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไทยกับชาวต่างประเทศ รวมไปถึงเกณฑ์การ
วิเคราะห์ในส่วนบุคคลได้แก่ ลักษณะการเดินทางมาที่หอศิลปกรุงเทพฯ ความถี่และช่วงเวลาในการ
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เข้าชม ช่องทางที่ได้รับข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับหอศิลป์ และประเภทงานศิลปวัฒนธรรมที่เลือกเข้าชม 
นอกจากนี้ภายในเนื้อหาที่ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทางประวัติความเป็นมาและการก าหนดพื้นที่ต่างๆใน
หอศิลป์ รวมทั้งวิสัยทัศน์และพันธกิจการท างานต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับการ
สนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรม เพราะมองว่าศิลปวัฒนธรรมสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความมีเอกลักษณ์
และเอกราชของชาติ ที่สามารถมีวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมปฏิบัติที่เป็นของตัวเองได้ ซึ่งนัยการ
ท่องเที่ยวในแหล่งที่เต็มไปด้วยศิลปวัฒนธรรมของไทย ย่อมแสดงให้เห็นถึงการน าวัฒนธรรมมาเป็นจุด
ขายเพื่อดึงดูดความสนใจของต่างประเทศ ในอีกทางหนึ่งก็เพื่อเป็นการตอกย้ าหรือสร้างประวัติศาสตร์
ความรู้ของไทยผ่านรูปแบบงานศิลปะ การออกแบบพื้นที่ทางสถาปัตยกรรม และความเป็นอยู่หรือ
การกระท ากิจกรรมต่างๆในพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมอย่างในหอศิลปกรุงเทพฯ 

 จากความแตกต่างของพฤติกรรมและทัศนคติที่นักท่องเที่ยวมีต่อสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนั้น สามารถท าให้เห็นถึงความต้องการ
และทัศนคติที่ผู้ใช้บริการมีต่องานเชิงศิลปวัฒนธรรมในหอศิลปกรุงเทพฯ ซึ่งสามารถน ามาศึกษาต่อ
ยอดเพื่อให้เห็นความสอดคล้องหรือความแตกต่างในการรับรู้และเห็นความส าคัญของศิลปวัฒนธรรม
ภายใต้การจัดแสดงของหอศิลปกรุงเทพฯ เช่นเดียวกันกับงานศึกษาด้านการท่องเที่ยวเรื่อง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการมาเที่ยวหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวไทย โดย ด ารงค์ 
รุ่ ง เหรียญพูน (2553) ซึ่ งจะเน้นไปที่การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาเที่ยวชมหอศิลปกรุงเทพฯของนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งเป็น
การศึกษาเชิงปริมาณที่มีผลการศึกษาว่าการตัดสินใจมาท่องเที่ยวในหอศิลปกรุงเทพฯส่วนมากมีผลมา
จากการประชาสัมพันธ์ ทั้งจากสื่ออินเตอร์เน็ต นิตยสาร รายการโทรทัศน์ การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ 
และการบอกต่อ เพราะการประชาสัมพันธ์เป็นปัจจัยส าคัญที่ถูกวางแผนเพื่อมีอิทธิพลต่อการคิดการ
ตัดสินใจของสาธารณชน ให้ผู้คนเหล่านั้นมีทัศนคติที่ดี เข้าใจ และให้ความร่วมมือกับตัวหอศิลป์มาก
ขึ้น นอกจากนี้หอศิลปกรุงเทพฯยังสามารถสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมจาก 4 ปัจจัย 
คือ 1) ด้านกายภาพ ก็คือการเป็นสถานที่เน้นการพักผ่อนหย่อนใจ มีกิจกรรมที่สร้างความเพลิดเพลิน
สนุกสนานแก่ผู้ใช้บริการได้ 2) ด้านวัฒนรรม คือการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่อยาก
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในสังคมไทย 3) ด้านระหว่างบุคคล คือสามารถเป็นพื้นที่ที่ท าให้เกิดการ
ปฏิสัมพันธ์หรือพบปะผู้คนใหม่ๆได้ และ 4) ด้านฐานะชื่อเสียง จากผลการศึกษาของงานนี้ ส่วนหนึ่ง
ของนักท่องเที่ยวมองว่าการเข้าชมในหอศิลป์ถือเป็นการยกฐานะและเป็นเกียรติยศความภาคภูมิใจ
อย่างหนึ่ง  
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 จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของหอ
ศิลปกรุงเทพฯที่เพิ่มเติมมากขึ้น จนสามารถพัฒนาเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถสร้างอิทธิพลและแรงจูงใจ
ในการเข้าเที่ยวชมหอศิลป์ของนักท่องเที่ยวไทยได้ ซึ่งการน าเสนอภาพสิ่งเหล่านี้ออกสู่การรับรู้ของ
สาธารณชนในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ผลจากการรับรู้ส่วนหนึ่งของงานดังกล่าว จึงสามารถ
น ามาเป็นแนวทางในการศึกษาถึงกระบวนการท างานด้านประชาสัมพันธ์ในเชิงลึกจากเจ้าหน้าที่ เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการก าหนดทิศทางการรับรู้ทางศิลปะของผู้ชมคนไทยได้ 

 การศึกษาถึงมุมมองความเห็นของตัวผู้ชมที่นอกจากจะได้แรงจูงใจมาจากการประชาสัมพันธ์
ต่างๆแล้ว การน าเสนอภาพต่างๆผ่านสื่อยังสามารถท าให้ผู้ชมรับรู้ในเชิงภาพลักษณ์ของหอศิลป
กรุงเทพฯที่ทั้งตั้งใจน าเสนอและไม่ตั้งใจได้อีกด้วย ดังที่งานศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานครในการรับรู้ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร โดย จักรพงษ์ สุวรรณวิจิตร 
(2555) เป็นการศึกษาเชิงส ารวจความพึงพอใจของผู้รับสารที่มาต่อสื่อประเภทต่างๆขององค์กร ซึ่ง
เป็นการวัดผลในเชิงปริมาณ โดยส่วนมากของผู้ตอบแบบสอบถามมองว่าภาพลักษณ์ของหอศิลป์ผ่าน
การบอกเล่าและสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆนั้นอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ทั้งในประเด็นที่ว่าหอศิลปกรุงเทพฯ
เป็นองค์กรที่รู้จักอย่างทั่วไป, สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ง่าย, เป็นองค์กรชั้นน าในการจัดแสดงผลงาน
ศิลปวัฒนธรรม, มีบทบาทหน้าที่ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน, เป็นองค์กรที่เน้นการส่งเสริมด้าน
ความรู้ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมแก่ประชาชน,  เป็นองค์กรที่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศ, สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมโดยรวม, เป็นแหล่งเผยแพร่
ผลงานทางศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง, เป็นองค์กรที่ทันสมัยและสามารถปรับตัวยืดหยุ่นตามการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ รวมไปถึงการเป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารงานและการจัดการที่ดี แต่ก็ยัง
มีข้อจ ากัดในการรับสารตามความต้องการของวัยรุ่น ที่มีลักษณะพฤติกรรมรับสารก็ต่อเมื่อตนเอง
สนใจ หรือเป็นประสบการณ์ใหม่ เป็นประโยชน์กับตน โดยที่ไม่ขัดกับความเชื่อและทัศนคติส่วนตัว 
แต่ว่าหากโอกาสในการเข้าถึงข่าวสารนั้นยากเกินไปหรือไม่สะวดก ก็จะไม่สามารถสร้างการรับรู้ได้
มากพอ บางครั้งก็ท าให้วัยรุ่นไม่ยอมรับหรือเพิกเฉยต่อการเปิดรับสาร ซึ่งผลจากการศึกษาดังกล่าวก็
ได้มีการเสนอแนะต่อหอศิลป์เพื่อน าไปแก้ปัญหาในการจัดการต่างๆ โดยเฉพาะด้านภาพลักษณ์การ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารและภาพกิจกรรมหรือภาพลักษณ์ต่างๆว่าควรมีความหลากหลายและ
ค านึงถึงความสะดวกต่อการเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น 

 โดยผลการศึกษาดังกล่าว ที่ท าให้เห็นว่าวัยรุ่นจะสามารถรับรู้ภาพลักษณ์ต่างๆของหอศิลป
กรุงเทพได้จากการมีโอกาสเข้าถึงและรับสารทั้งด้านประสบการณ์โดยตรง การบอกเล่า และจากการ
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ประชาสัมพันธ์ของหอศิลป์ ซึ่งการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการรับหรือไม่รับสารของวัยรุ่นที่สัมพันธ์กับ
กระบวนการที่หอศิลป์น าเสนอภาพลักษณ์ผ่านการประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยจะน ามาเป็นแนวทาง
ศึกษาลักษณะของการรับรู้ภาพลักษณ์ต่างๆเบื้องต้นที่คนในสังคมไทยจะสามารถเกิดการรับรู้ต่อตัว
องค์กรผ่านกระบวนการท างานด้านต่างๆของหอศิลปกรุงเทพฯได้ 

การทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดดังกล่าวท าให้เห็นว่า งานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะใน

สังคมไทยจนมาถึงงานศึกษาที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะและหอศิลป์ มีทั้งงานศึกษาในเชิงพัฒนาการ

และความเป็นมาของการสนับสนุนด้านศิลปะในภาครัฐและชนชั้นน าทั้งการสร้างและการรณรงค์ให้รัฐ

สนับสนุนการสร้างพิพิธภัณฑ์ศิลปะและหอศิลป์มากขึ้น ซึ่งในช่วงแรกจะเป็นงานด้านประวัติศาสตร์ 

งานที่ศึกษาด้านการรับรู้ค าว่า “ศิลปะ” งานที่ศึกษาเกี่ยวกับหอศิลป์เชิงพื้นที่ทางสถาปัตยกรรม ด้าน

บริหารจัดการ และงานศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของผู้เข้าชมและครูสอนศิลปะ ซึ่งท าให้เข้าใจถึง

กระบวนการบริหารจัดการของหอศิลป์ทั้งด้านปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งด้านการรณรงค์เรียกร้องให้

มีหอศิลป์ที่ได้ศักยภาพ โดยจะน าข้อมูลดังกล่าวมาเป็นพื้นฐานของงานศึกษาครั้งนี้เพ่ือต่อยอดไปสู่การ

วิเคราะห์กระบวนการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในศิลปะของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหา

นคร ว่ามีรูปแบบและวิธีการสร้างการรับรู้ทางศิลปะต่างๆมาสู่ผู้ชมคนไทยทั่วไปอย่างไรบ้าง ในฐานะที่

เป็นศูนย์กลางทางศิลปะแห่งกรุงเทพมหานคร ที่มีนโยบายชัดเจนเพื่อสร้างการเข้าถึ งพื้นที่จาก

ประชาชนคนไทยและต่างชาติทุกเพศทุกวัย 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง กระบวนการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในศิลปะของสังคมไทย 
กรณีศึกษาหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในบทนี้เป็นการอธิบายถึงระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการศึกษา เพ่ือ
ศึกษากระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจทางศิลปะ ว่าสามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย
ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครได้อย่างไร 

สนามศึกษาและประชากร 

ในการศึกษาครั้งนี้ ได้เลือกศึกษาพ้ืนที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ตั้งอยู่ที่ 939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตประทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่บริเวณ
เดียวกันกับแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของเมืองหลวงแห่ งนี้  ซึ่ งหอศิลปวัฒนธรรมแห่ ง
กรุงเทพมหานครนั้นเป็นพ้ืนที่ทางศิลปะที่ถูกสร้างโดยภาครัฐ และได้ผ่านการต่อสู้เคลื่อนไหว
ของศิลปินและประชาชนในหารเรียกร้องพ้ืนที่หอศิลป์ร่วมสมัยที่ได้มาตรฐานจากรัฐ จนเมื่อ
การเรียกร้องประสบความส าเร็จ รวมทั้งการบริหารที่เป็นอิสระจากระบบราชการ ท าให้หอ
ศิลป์แห่งนี้ได้กลายเป็นมาเป็นศูนย์กลางสัญลักษณ์ทางศิลปะที่ส าคัญแห่งหนึ่งในสังคมไทย 
นอกจากนี้ การตั้ งพันธกิจหรือเป้ าหมายของหอศิลป์ที่ สร้างขึ้น เ พ่ือสนับสนุนงาน
ศิลปวัฒนธรรมและศิลปินรุ่นใหม่ให้มีโอกาสในการแสดงงานศิลปะมากข้ึน และต้องการที่จะ
เห็นคนไทยทั่วไปได้มีส่วนร่วมเพ่ือที่จะเข้าถึงศิลปะง่ายขึ้น ผ่านการเปิดบริการโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย อีกทั้งการจัดแสดงนิทรรศการของหอศิลป์จะไม่ใช่การแสดงเพ่ือซื้อขายงานศิลปะ 
แต่จะเน้นคัดเลือกงานศิลปะมาจัดแสดงเพ่ือส่งเสริมคุณค่าและสนับสนุนศิลปินไทยเป็นหลัก 
แต่ก็ยังมีการน างานศิลปะร่วมสมัยจากนานาชาติมาจัดแสดงด้วย เพ่ือให้สังคมไทยรับรู้ความ
นิยมและความเป็นไปในแวดวงศิลปะจากภายนอกด้วย 

ส าหรับการเก็บข้อมูลด้านประชากร เนื่องจากการศึกษานี้ต้องการอธิบาย
กระบวนการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในศิลปะผ่านการจัดการของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
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กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกของหอศิลป์ ฉะนั้นจึงต้องเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์
เชิงลึกจากเจ้าหน้าที่บุคลากรในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ทั้งในด้านการจัดการเชิงพ้ืนที่
และการจัดวางงานศิลปะที่จะท าให้เห็นถึงกระบวนการให้ความรู้ด้านศิลปะ และกระบวนการสื่อสาร
ในด้านศิลปะของหอศิลป์สู่ผู้ชม 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) ข้อมูลปฐมภูมิ 

ข้อมูลจากภาคสนาม โดยมีเครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บข้อมูลจากภาคสนาม ได้แก่ การ
สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดย
ผู้ศึกษามีแนวทางในการด าเนินการเพื่อเก็บข้อมูลดังนี้ 

1.1 การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยผู้ศึกษาจะใช้
เครื่องมือนี้ในการเข้าสังเกตการณ์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในหอศิลป์ทั้งในฐานะผู้ชม
และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ โดยด าเนินการดังนี้ 

1.1.1 เข้าศึกษากิจกรรมในระหว่างวันและเวลาท าการของหอศิลป์ คือ วันอังคาร
ถึงวันอาทิตย์ โดยจะเข้าสังเกตการณ์ช่วงเวลา 10.00 – 20.00 น. ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ในวันและเวลา
ปกติดังกล่าวจะเป็นกิจกรรมเชิงนิทรรศการงานศิลปะที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกวัน 

1.1.2 เข้าศึกษาวันที่มีกิจกรรมพิเศษ เช่น กิจกรรมเชิงดนตรี ภาพยนตร์ การ
แสดง หรือกิจกรรมในพ้ืนที่ลานชั้นหนึ่งและลานด้านนอกอาคาร เนื่องจากกิจกรรมประเภทนี้มักจะมีผู้
เข้าชมเป็นจ านวนมาก และสามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้กับกลุ่มคนที่หลากหลาย ทั้งผู้ชมที่มา
ประจ า ผู้ชมที่ติดตามผลงานของศิลปิน และผู้ชมขาจร 

โดยการสังเกตการณ์ดังกล่าวเป็นไปเพ่ือศึกษาและเก็บข้อมูลว่ากิจกรรมเป็นการด าเนินงาน
ของฝ่ายใด มีรูปแบบอย่างไร สอดคล้องตามเป้าหมายของการจัดกิจกรรมหรือไม่ รวมทั้งลักษณะ
พฤติกรรมและการตอบสนองของผู้เข้าชมเป็นอย่างไร เป็นต้น 

1.2 การสังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วม (Nonparticipant Observation) คือลักษณะ
การศึกษาที่ผู้ศึกษาจะเข้าศึกษาและสังเกตการณ์ภายในช่วงเวลาเปิดท าการปกติของหอศิลป์ โดยจะ
ใช้เวลาในการเข้าสังเกตการณ์แบ่งเป็นสามช่วงเวลาคือ ช่วงเช้า 10.00 – 12.00 น. ช่วงบ่าย 13.00 – 
17.00 น. และช่วงเย็น 18.00 – 20.00 น. เนื่องจากเป็นเวลาเปิดท าการของหอศิลป์ และเพราะในแต่
ละช่วงดังกล่าวจะมีจ านวนผู้เข้าชมแตกต่างกัน โดยหากเป็นช่วง 10.00 – 12.00 น. มักจะมีจ านวนผู้
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เข้าใช้บริการน้อยและส่วนมากเป็นพ่อแม่กับลูกเล็ก ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่และวัยรุ่นที่มาคน เดียวอีก
เล็กน้อย อีกทั้งร้านค้าบางร้านก็ยังไม่เปิดให้บริการตั้งแต่  10.00 น. แต่จะเปิดครบทั้งหมดภายใน 
11.00 น. เป็นต้นไป ส าหรับช่วงบ่าย 13.00 – 17.00 น. เป็นเวลาที่เริ่มจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆและ
ร้านค้าเปิดบริการเต็มที่ จึงมักจะมีผู้เข้าใช้บริการที่มากขึ้น โดยเฉพาะช่วงเวลาเลิกเรียนหรือเลิกงาน
แล้วจะมีผู้เข้าใช้มากกว่า ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นทั้งที่มาคนเดียวและเป็นกลุ่ม ผู้ใหญ่ และชาวต่างชาติเป็น
หลัก สุดท้ายคือช่วงเย็น 18.00 – 20.00 น. ขึ้นไป เป็นเวลาที่ใกล้ปิดบริการ จึงมีจ านวนผู้เข้าใช้
บริการน้อยลง ส่วนมากจะมีกลุ่มศิลปิน เจ้าของร้านค้า และเจ้าหน้าที่พนักงาน ที่เก็บของหรือดูแล
ความเรียบร้อยก่อนจะเลิกงาน และหากเป็นวันหยุดราชการและวันที่มีการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ จะ
ท าให้มีจ านวนผู้เข้าใช้บริการหอศิลป์มากกว่าปกติ เช่น กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ 
หรือกิจกรรมศิลปะการแสดงต่างๆ ซึ่งจะสังเกตการณ์ผ่านการเดินชมและส ารวจพ้ืนที่ของหอศิลป์ใน
ฐานะผู้เข้าชมทั่วไป เพ่ือสังเกตความเคลื่อนไหว การใช้พ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่และผู้เข้าชม การจัด
กิจกรรมทางศิลปะ ลักษณะการออกแบบพ้ืนที่ของหอศิลป์ต่างๆ การจัดวางวัตถุทางศิลปะ รวมไปถึง
เพ่ือศึกษาท าความเข้าใจในรูปแบบและการด าเนินงานของคณะท างานในพ้ืนที่ของแต่ละชั้น 

1.3 การสัมภาษณ์ (Interviews) เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดย
ใช้การสัมภาษณ์สองรูปแบบ คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal interview) และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) ซึ่งผู้ศึกษาจะเลือกใช้ตามความเหมาะสมและ
ตามลักษณะของผู้ที่ให้ข้อมูล ดังนี้ 

1.3.1 การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal interview) ผู้ศึกษาจะเลือกใช้
วิธีการสัมภาษณ์นี้กับกลุ่มผู้ที่ให้ข้อมูล ที่มีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลเฉพาะเจาะจงที่ตรงกับประเด็น
ที่ศึกษา ซึ่งะจสัมภาษณ์ผ่านการนัดหมายกับผู้ให้ข้อมูลล่วงหน้า โดยถือเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key 
informant) งานศึกษานี้ ได้แก่ คณะท างานในหอศิลปกรุงเทพฯ โดยผ่านการขออนุญาตสัมภาษณ์
ผู้อ านวยการหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ภัณฑารักษ์ และ
เจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่ายการท างานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งในหอศิลปกรุงเทพฯ
ปัจจุบันมีจ านวนเจ้าหน้าที่ในคณะท างานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะประมาณ 23 คน อยู่ในฝ่ายนิทรรศการ 
การศึกษาและห้องสมุด กิจกรรม กิจกรรมเครือข่าย ประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่คณะท างานเชิง
ธุรการต่างๆอีกประมาณ 21 คน ในฝ่ายอาคาร บัญชี บุคคล สารสนเทศ การตลาด และพัฒนาธุรกิจ 
ทั้งนี้จะใช้จ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง 50% ของ จ านวนเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการสร้างการรับรู้ความเข้าใจศิลปะ ได้เป็นจ านวนประมาณ 11-12 คน เพ่ือศึกษาและเก็บ
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาความเป็นมา กระบวนการจัดวางและก าหนดพ้ืนที่ต่างๆ และ
กระบวนการท างานภายในหอศิลป์ 
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1.3.2 การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) โดยผู้ศึกษาใช้วิธี
สัมภาษณ์นี้ในการสอบถามเจ้าหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่างๆในฐานะผู้เข้าชมทั่วไป โดยจะเป็นการพูดคุย
ทั่วไป และโน้มน้าวเข้าสู่ประเด็นที่ผู้ศึกษามีความสนใจควบคู่ไปด้วย เพ่ือสร้างความผ่อนคลายและ
ความคุ้นเคยแก่ผู้ให้ข้อมูล  

2) ข้อมูลทุติยภูมิ 

ข้อมูลจากเอกสาร ได้แก่ เอกสารวิชาการ บทความ หนังสือ และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ที่มี
เนื้อหาสอดคล้องกับประเด็นดังนี้ 

2.1 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ในประเด็นของพัฒนาการ
และความเป็นมาของการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในศิลปะของสังคมไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
เนื่องจากหากจะท าความเข้าใจว่ารูปแบบและกระบวนการจัดการของหอศิลป์ในปัจจุบันนั้นเป็นเช่นไร 
จ าเป็นที่จะต้องศึกษาเรื่องราวและความเป็นมาตั้งแต่อดีตด้วยเช่นกันว่าในสังคมไทยเริ่มรับความรู้
ความเข้าใจและรูปแบบศิลปะตะวันตกมาเพราะเหตุใดและตั้งแต่เมื่อใด อีกทั้งยังท าให้ทราบข้อมูล
พ้ืนฐานว่าการรับรู้และความเข้าใจในศิลปะของคนไทยก่อนและหลังจะรับอิทธิพลจากตะวันตกนั้น มี
การเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร การศึกษาข้อมูลดังกล่าวสามารถท าให้เห็นถึงพัฒนการของศิลปะใน
สังคมไทย และเพ่ือศึกษาว่าเหตุใดรัฐจึงต้องสนับสนุนพ้ืนที่ทางศิลปะมากขึ้นในปัจจุบัน  อีกทั้งยัง
สามารถน ามาเป็นพ้ืนฐานในการท าความเข้าใจถึงลักษณะการเกิดขึ้นและการบริหารจัดการเบื้องต้น
ของหอศิลป์ทั่วไปได้ 

2.2 แนวคิดทฤษฎีทางมานุษยวิทยาในประเด็นพื้นที่ทางสังคม (Social space) ของออง
รี เลอแฟบวร์ (Henri Lefebvre) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์งานศึกษาว่ากระบวนการ
สร้างการรับรู้และความเข้าใจในศิลปะของสังคมไทย ผ่านการจัดการและการออกแบบในพ้ืนที่ต่างๆ
ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพ่ือที่จะท าให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกั นของ
พ้ืนที่ทางกายภาพกับพ้ืนที่เชิงมโนทัศน์ของเลอแฟบวร์ รวมทั้งลักษณะการเป็นภาพตัวแทนของหอ
ศิลป์ที่สะท้อนออกมาผ่านการออกแบบ การให้ความหมาย และสัญลักษณ์บางอย่างว่ามีผลต่อการ
รับรู้ของผู้ชมอย่างไร 

การตีความ วิเคราะห์ และผลการศึกษา 

จากการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการน ามาตีความ วิเคราะห์ 
และสรุปผลการศึกษา เรื่อง “กระบวนการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในศิลปะของสังคมไทย 
กรณีศึกษาหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร” ประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี้ 
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1) บทน าเป็นบทที่น าเสนอถึงปัญหาและที่มาของการศึกษากระบวนการสร้างการรับรู้ความ
เข้าใจในศิลปะของภาครัฐในสังคมไทย รวมถึงการอธิบายถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการศึกษา 
ระยะเวลา และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

2) บทที่สองเป็นบทที่น าเสนอการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง โดยแบ่งประเด็น
การศึกษาออกเป็น 2 ประเด็นคือ ประเด็นการศึกษาเรื่องการรับรู้ศิลปะสมัยใหม่ และประเด็นศึกษา
ด้านพิพิธภัณฑ์ศิลปะและหอศิลป์ในสังคมไทย รวมทั้งยังน าเสนอแนวคิดทฤษฏีที่ส าหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลคือแนวคิดเรื่องชุมชนจินตกรรม ของ เบเนดิกส์ แอนเดอสัน (Benedict Anderson) และพ้ืนที่
ทางสังคม ของ อองรี เลอแฟบวร์ (Henri Lefebvre) 

3) บทที่สามเป็นการน าเสนอระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งเป็นวิธการเก็บข้อมูลและขั้นตอนในการ
ด าเนินงานศึกษารวมไปถึงเกณฑ์และสาเหตุที่เลือกสถานที่ในการท าการศึกษาและกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษา 

4) บทที่สี่เป็นการศึกษาบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในไทย ที่ท าให้รัฐมีนโยบายหรือให้
ความส าคัญกับการสนับสนุนพื้นที่ทางศิลปะ 

5) บทที่ห้าเป็นการน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
โดยน าเสนอที่ผ่านการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์แล้ว เพ่ือน าไปวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดในบท
ต่อไป โดยมีหัวข้อดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไปของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วยประวัติความ
เป็นมาของหอศิลป์ รวมทั้งศึกษาถึงพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของหอศิลปกรุงเทพฯ โดยข้อมูล
ดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการท าความเข้าใจกระบวนการสร้างและการจัดการเบื้องต้นของหอศิลป์แห่งนี้ 

ข้อมูลกระบวนการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในศิลปะผ่านการจัดการพื้นที่ทางกายภาพ 
ท าให้สามารถวิเคราะห์ลักษณะพ้ืนที่ตามกรอบแนวคิดพ้ืนที่ทางสังคม ว่าการจัดการพ้ืนที่ของหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้สะท้อนให้เห็นถึงอุดมการณ์และค่านิยมของสังคม จนน าไปสู่
การสร้างการรับรู้และความเข้าใจในศิลปะส าหรับผู้เข้าชมคนไทยได้อย่างไร ซึ่งจะสัมพันธ์กับข้อมูล
ปฐมภูมิ คือข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ว่าการจัดการของแต่ละชั้น และพ้ืนที่แต่ละส่วนในหอศิลป์นั้น 
มีบทบาทหน้าที่อย่างไร ใครเป็นผู้ดูแลจัดการ และมีจุดประสงค์ในการใช้พ้ืนที่นั้นๆอย่างไรบ้าง ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวสามารถท าให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับศิลปะได้อย่างไร นอกจากนี้ยังสามารถท าให้
เห็นถึงลักษณะการเป็นภาพตัวแทนของพ้ืนที่ ว่ามีการประกอบสร้างความหมายหรือแนวคิดอย่างไร 
เพ่ือให้สื่อสารหรือท าให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจที่ตรงกันกับผู้ชมคนไทยได้ 
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ข้อมูลกระบวนการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในศิลปะผ่านการจัดกิจกรรมศิลปะ จากการ
สังเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในฐานะ
ผู้ชมและผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ และการสัมภาษณ์ทั้งแบบทางการและไม่ทางการ ที่เกี่ยวกับกระบวนการ
ท างานของแต่ละฝ่ายในหอศิลป์ ท าให้เห็นถึงประเด็นที่จะศึกษาต่างๆว่าการท างานของเจ้าหน้าที่
บุคลากรในหอศิลป์จะมีการจัดการอย่างไรที่จะท าให้ความรู้ความเข้าใจในศิลปะได้สื่อสารออกไปสู่
ผู้ชมได้ทั่วถึงที่สุด เพ่ือให้มีการรับรู้ที่ตรงกันกับหอศิลป์ โดยจะศึกษาผ่านการเก็บข้อมูลในประเด็น
ต่างๆ เช่น กระบวนการคัดเลือกงานศิลปะ การออกแบบหรือค้นคว้าโครงการที่สร้างความรู้ด้านศิลปะ
แก่ผู้ชม รูปแบบวิธีการน าชมและอธิบายงานศิลปะแก่ผู้ชม การประเมินผลเพ่ือดูการตอบรับจากผู้ชม 
รวมทั้งเทคนิควิธีการจัดวางวัตถุทางศิลปะตามพ้ืนที่ใช้สอยต่างๆในหอศิลป์เพ่ือสื่อข้อมูลความรู้ทาง
ศิลปะสู่ผู้เข้าชมหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ 

6) บทที่หก เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์ และการ
สัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือที่จะตอบค าถามของการศึกษาว่า หอศิลปวัฒนธรรมแห่ ง
กรุงเทพมหานครมีกระบวนการในการสร้าง ส่งเสริม และสนับสนุน การรับรู้และความเข้าใจในศิลปะ
อย่างไรสู่สายตาผู้ใช้บริการ และกระบวนการเหล่านั้นที่ปรากฏในด้านของพ้ืนที่และกระบวนการ
ท างานซึ่งเป็นแบบแผนที่รับมาจากตะวันตก จะมีการปรับให้เข้ากับการรับรู้และวัฒนธรรมของคนไทย
อย่างไรบ้าง  
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บทที่ 4 

กระบวนการส่งเสริมพื้นที่ทางศิลปะเพื่อการเรียนรู้ในสังคมไทย 

ในงานศึกษาเรื่อง “กระบวนการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในศิลปะของสังคมไทย 
กรณีศึกษา: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร” ของบทนี้จะกล่าวถึงประเด็น
การศึกษาในด้านการสนับสนุนด้านความรู้ความเข้าใจในศิลปะของรัฐในไทย เพ่ือที่จะสะท้อน
ให้เห็นถึงพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางศิลปะที่เกิดขึ้นภายในสังคมไทย รวมทั้ง
ลักษณะความเป็นมาของการสนับสนุนพ้ืนที่ทางศิลปะ ที่จะท าให้ทราบถึง วิธีการด าเนินงาน 
ปัญหา และความต้องการที่จะส่งเสริมพ้ืนที่ทางศิลปะเพ่ือสร้างการรับรู้ความเข้าใจทางศิลปะ
แก่คนไทย 

ปัญหาการเข้าถึงศิลปะสมัยใหม่ในสังคมไทย 

 ในสภาวะสังคมสมัยใหม่ของไทยคือเมื่อประมาณรัชกาลที่ 4-5 เป็นช่วงเวลาที่
บ้านเมืองมีปัญหาจากการล่าอาณานิคมของประเทศฝั่งตะวันตกบวกกับความขัดแย้งทาง
การเมืองภายใน เพ่ือความอยู่รอดของชนชั้นน าหรือพระมหากษัตริย์ จึงได้รับเอาวัฒนธรรม
และแนวคิดทางศิลปะตะวันตก หรือศิลปะสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ในหมู่ชนชั้นสูง แต่เนื่องจาก
ลักษณะแนวคิดของศิลปะเดิมนั้นต่างกับตะวันตก กล่าวคือเดิมคนในดินแดนอุษาคเนย์มี
พ้ืนฐานการรับรู้ว่างานศิลปกรรมหรือวัตถุทางวัฒนธรรมต่างๆ ที่สร้างขึ้นมานั้นเป็นไปเพ่ือ
การตอบสนองต่อศาสนาความเชื่อและการด าเนินวิถีชีวิตเป็นหลัก ต่อมาเมื่อมีการสร้างบ้าน
แปงเมืองมาสู่ความเป็นอาณาจักรมากขึ้น ศาสนาพุทธและงานศิลปกรรมไทยหรืองานช่าง
ไทยที่เน้นความประณีตและความศรัทธา งานศิลปกรรมที่สร้างขึ้นเพ่ือแสดงออกทางวิถีชีวิต
และความเชื่อจึงสอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธได้
อย่างง่ายดาย ไม่ต้องมีความรู้จากการศึกษาพ้ืนฐาน เพียงแค่มีประสบการณ์หรือองค์ความรู้
ร่วมกันมาก็สามารถชื่นชมกับงานศิลปกรรมนั้นๆได้ ในขณะที่ศิลปะแบบตะวันตกเป็นศิลปะที่
มีพ้ืนฐานจากศาสนาคริสตร์ ซึ่งมีรูปแบบที่เน้นการท างานจากปัจเจก ให้คุณค่ากับความงาม
ในลักษณะของการออกแบบใหม่ มีเอกลักษณ์ส่วนตัว ต้องอาศัยการตีความตามบริบททาง
สังคมส่วนตัว ซึ่งพ้ืนฐานดังกล่าวมีลักษณะขัดกับวิถีชีวิตของคนไทย ยิ่งท าให้คนไทยที่ไม่ มี
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ประสบการณ์และความรู้พ้ืนฐานอยู่ก่อนจะไม่สามารถเข้าถึงได้ หรือที่เข้าถึงได้ก็มีเพียงชนชั้นน าและ
ชนชั้นกลางที่ได้รับการศึกษาจากระบบการเรียนรู้แบบตะวันตก ยากที่คนในชนชั้นอ่ืนจะเข้าถึงและ
เข้าใจหากขาดความรู้พ้ืนฐานมาก่อน (อพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ, 2549 และ ชาตรี ประกิตนนทการ, 
2550) 

 ปัญหาความแตกต่างของรูปแบบและแนวคิดศิลปะตะวันตกและไทยดังกล่าว ที่ท าให้คนไทย
ส่วนมากที่ไม่มีโอกาสได้เข้าถึงองค์ความรู้ศิลปะสมัยใหม่ ได้ท าให้กระบวนการส่งเสริมพ้ืนที่ทางศิลปะ
ต่างๆของรัฐและเอกชนไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร เพราะการไม่ปลูกฝั งหรือสร้างการเรียนรู้มา
ตั้งแต่ต้น อีกท้ังการแยกตัวออกเป็นพื้นที่เฉพาะของศิลปะยังได้จ ากัดการเข้าถึงอีกครั้งหนึ่ง ที่แม้จะอยู่
ในสังคมระบอบประชาธิปไตย ที่ มีกรอบคิดส าคัญในเรื่องของสิทธิเสรีภาพ ความเท่าเทียมกัน และ
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้คนในสังคม อีกทั้งหลักการของประชาธิปไตยกับกรอบคิดแบบ
วิทยาศาสตร์ที่ต้องการจัดประเภทและแบ่งองค์ความรู้ต่างๆให้เป็นเอกเทศ เหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้
ศิลปะในสมัยใหม่มีลักษณะที่ย้อนแย้งลักลั่นในตัวเอง เพราะพยายามอยู่อย่างเอกเทศหรือแบ่งแยก
พรมแดนความรู้ออกจากบริบทอ่ืนในสังคม แต่ก็ยังติดอยู่กับความเป็นประชาธิปไตยว่าต้องมีสิทธิ
เสรีภาพเท่าเทียมกันและเน้นสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้คนด้วย ฉะนั้นศิลปะจึงได้พยายาม
ขยายพ้ืนที่ออกไปสู่วิถีชีวิตประจ าวันของผู้คนมากขึ้น แต่เมื่อขยายเข้ามาแล้ว กลายเป็นว่าทุกสิ่งทุก
อย่างสามารถเป็นศิลปะและใครๆก็สามารถสร้างผลงานศิลปะได้ ท าให้คุณค่าที่เคยมีก าลังจะหายไป 
จึงต้องสร้างพ้ืนที่เพ่ือก าหนดขอบเขตของศิลปะ เช่น พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะ หรือแกลเลอรี่ศิลปะต่างๆ 
ศิลปะจึงไม่ได้หลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนโดยแท้จริง กระบวนการแก้ปัญหาของรัฐประชาชาติ
คือการท าให้ศิลปะเข้าถึงมวลชนได้ ผ่านการท าให้เป็นอุตสหากรรมวัฒนธรรม อย่างเพลง ละคร และ
ภาพยนตร์ แต่การให้คุณค่าก็ยังต่างกับศิลปะบริสุทธิ์อยู่ดี เนื่องจากการพยายามที่จะให้ผู้คนในสังคม
ได้ เห็นและได้ เข้าถึงใกล้ชิดกับศิลปะมากขึ้น สามารถสะท้อนภาพลักษณ์  วัฒนธรรม และ
ความสามารถของคนในสังคมของแต่ละประเทศได้ รัฐจึงเข้ามามีส่วนสนับสนุนพ้ืนที่ทางศิลปะและ
ศิลปินเพ่ือให้คุณค่าว่าศิลปะคือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่จะเป็นภาพตัวแทนของชาติ (ธเนศ วงศ์ยาน
นาวา, 2552) 

 ทั้งจากปัญหาการเข้าไม่ถึงหรือเกิดการรับรู้ทางศิลปะที่ต่างกันระหว่างไทยกับตะวันตก และ
ความพยายามที่รัฐจะสร้างพ้ืนที่ทางศิลปะเพ่ือแสดงออกถึงภาพลักษณ์ วัฒนธรรม และการเป็น
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ตัวแทนของชาติ จึงท าให้รัฐเกิดการกระตุ้นหรือสนับสนุนด้านศิลปะมากขึ้น ทั้งผ่านระบบการศึกษา
และการเน้นบทบาทการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะและหอศิลป์ทั้งหลายในไทย 

การส่งเสริมศิลปะสมัยใหม่ผ่านระบบการศึกษา 

ลักษณะการเรียนการสอนในด้านศิลปะแบบระบบการศึกษาอย่างตะวันตกที่สังคมไทยได้รับ
อิทธิพลเข้ามาเพ่ือปรับใช้และพัฒนาด้านการรับรู้และความเข้าใจในศิลปะสู่ประชาชนคนไทยนั้น เป็น
วิธีการที่ต่างจากพ้ืนฐานการเรียนการศึกษาแบบเดิมของสังคมไทยอย่างชัด เจน กล่าวคือระบบ
การศึกษาในอดีตนั้นคล้ายคลึงกับวิธีการเรียนศิลปะของตะวันตกในยุคเรอเนซองส์ โดยเฉพาะถ้าเป็น
การศึกษาในวิชาสาขาที่ต้องอาศัยทักษะเชิงช่างเฉพาะทาง จะต้องศึกษาร่ าเรียนกับครูหรือศิลปินที่
ช านาญการ โดยจะเริ่มจากการฝากตัวขอเป็นศิษย์ ท างานทุกอย่างในฐานะผู้ช่วย และต้องอาศัยเวลา
เรียนรู้จากครูเป็นเวลานาน กว่าจะได้รับการสอนอย่างจริงจังก็ใช้เวลาเป็นปี และแม้ะศึกษาเล่าเรียน
จนช านาญแล้วก็ยังต้องเคารพในสิ่งที่ครูสอน ไม่ควรท าผิดแปลกต่างออกไปมาก เพราะถือเป็นการ 
“ล้างครู” ฉะนั้นผลงานเชิงช่างในยุคก่อนจึงไม่หลายหลายเท่าในสังคมสมัยใหม่  

ซึ่งในความเป็นสังคมสมัยใหม่ที่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยท าให้เกิดภาวะที่งาน
ศิลปะถูกท าให้แยกออกจากวิถีชีวิตและการรับรู้พ้ืนฐานเดิมของคนไทยส่วนใหญ่แล้ว ท าให้ชนชั้นน า
หรือรัฐมีความพยายามในการส่งเสริมให้ศิลปะสมัยใหม่หรือศิลปะแบบตะวันตกอยู่ ใกล้ชิดและเข้าถึง
คนไทยได้มากข้ึน โดยมีการปลูกฝังศิลปศึกษามาตั้งแต่ช่วงปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
ฯ ผ่านการจัดหลักสูตรการศึกษาในระบบโรงเรียนของหมวดศิลปะ ที่ประกอบด้วยวิชาวาดเขียนและ
ขับร้องในข้ันพื้นฐานการศึกษา โดยมีข้อส าคัญในการสอนวาดเขียนคือ  

“ต้องให้หัดเขียนจากของจริง อย่าให้ลอกจากรูปเขียนเป็นอันขาด กับจะต้อง
ระวังให้สะอาดและให้สังเกตเทียบรูปของจริงนั้นเป็นข้อใหญ่” (หลักสูตรศิลปศึกษา
พลานามัยและอ่ืนๆ, ม.ป.ป.อ้างถึงใน ฐาพร, 2541) 

ซึ่งเป็นการรับอิทธิพลทางแนวคิดส าคัญในการสร้างงานศิลปะตะวันตกอย่างชัดเจน ต่อมาใน
รัชกาลที่ 6 ได้มีหลักสูตรปี 2456 และ 2464 ที่ยังคงเป็นหลักสูตรตามแบบเดิมอยู่เป็นส่วนใหญ่ 
เพียงแต่มีการแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพ่ิม (ฐาพร, 2541) นอกจากนี้ในปีพ.ศ. 
2456 รัชกาลที่ 6 ทรงยกฐานะของ “โรงเรียนหัตถกรรมราชบูรณะ” เป็น “โรงเรียนเพาะช่าง” ซึ่ง
เป็นสถาบันสอนศิลปะแห่งแรกในประเทศไทย เนื่องจากในอดีต การช่างของชาวสยามไม่มีการเรียน
การสอนกันในระบบโรงเรียนและไม่มีต าราเป็นลายลักษณ์อักษร มีเพียงสมุดภาพร่างหรือต้นแบบของ
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ครูช่างในส านักต่างๆ การสอนทางงานช่างในอดีตจึงเป็นการถ่ายทอดสืบต่อกันในลักษณะมุขปาฐะ
หรือสอนกันด้วยค าพูด ประกอบกับการฝึกฝนจากครูช่างในส านักหรือตระกูลช่างต่างๆ ซึ่งการสร้าง
งานก็จะเป็นไปตามขนบนิยมของแต่ละส านัก ช่างรุ่นหลังจึงท าตามแบบอย่างของครู และไม่นิยมที่
จะต้องแสดงความเป็นตัวเองหรือแตกต่างจากขนบเดิมมากนัก อีกทั้งวิชาช่างส่ วนใหญ่จะจ ากัดให้
ความรู้ถ่ายทอดกันแค่เฉพาะด้านที่ส านักนั้นถนัด เพ่ือไม่ต้องเกิดปัญหาแย่งงานกัน จึงท าให้ช่าง
โบราณจ ากัดเพียงคนในวงการแคบๆ จนเมื่อกระแสความนิยมศิลปะตะวันตกเพ่ิมเข้ามาในสังคมไทย
มากขึ้น ท าให้เกิดความวิตกว่าการช่างจะตกต่ าและอาจสูญหายไป ข้าราชการในโรงเรียนฝึกหัด
ข้าราชการในขณะนั้นจึงได้ผลักดันการบ ารุงวิชาศิลปศาสตร์และการช่าง จากนั้นมาจึงได้เกิดการจัดตั้ง
โรงเรียนส าหรับฝึกหัดราษฎรให้มีความรู้ความช านาญด้านการช่างและความรู้ต่างๆรวมทั้ง
ภาษาอังกฤษ ผ่านระบบการเรียนการสอนอย่างตะวันตก (Academic study) จึงพัฒนามาเป็น
โรงเรียนหัตถกรรมราชบูรณะและโรงเรียนเพาะช่างตามล าดับโดยโรงเรียนเพาะช่างเป็น
สถาบันการศึกษาแห่งแรกของสยามประเทศ โดยเริ่มจากการสอนงานช่างประเพณีก่อน ต่อมามีการ
ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จนปัจจุบันมีการเรียนการ
สอนทั้งศิลปะแบบประเพณีและศิลปะตะวันตก (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2548) 

จากนั้นในสมัยรัชกาลที่ 7 ทรงพระราชทานหมู่พระที่นั่งในบริเวณพระราชวังบวรสถานมงคล 
(วังหน้า) เพ่ือจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานส าหรับพระนคร เพ่ือปรับให้เป็นที่ส าหรับเก็บรวบรวมรักษา
ศิลปโบราณวัตถุของชาติ ต่อมาในช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพ.ศ. 2475 รัฐบาลได้รื้อฟ้ืน
กรมศิลปากรขึ้นมาใหม่ และศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ประติมากรชาวอิตาเลียนได้เข้ามารับราชการ
ต าแหน่งช่างปั้นในกรมศิลปากรตั้งแต่ปีพ.ศ. 2466 และได้สร้างผลงานทางประติมากรรมภาพเหมือน
บุคคลและอนุสาวรีย์ไว้มากมาย จนกระทั่งท่านได้ก่อตั้งโรงเรียนเพ่ือสอนศิลปะตามหลักวิชาทาง
ตะวันตกแก่ประชาชนคนไทยในชื่อว่า “โรงเรียนประณีตศิลปกรรม” ภายหลังจึงได้เปลี่ยนเป็น 
“โรงเรียนศิลปากร” จากนั้นจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ยกวิทยฐานะขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัย
ศิลปากร” ในปีพ.ศ. 2482 (พิริยะ , 2544: 9-10) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญในการเปลี่ยนแปลง
การศึกษาศิลปะจากระบบในสถาบัน และพัฒนาต่อมาเป็นสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรเช่นเดียวกัน
กับสถาบันศิลปะในประเทศตะวันตก ซึ่งเป็นจุดก าเนิดของการส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างงาน
ศิลปะสมัยใหม่ในสังคมไทย และเป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นทั้งที่มีเพียงคณะวิชาเดียวคือ คณะ
จิตรกรรมและประติมากรรมที่มีอาจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นคณบดีและผู้อ านวยการสอน โดยมีแนวทาง
ในการสอนหลักส าคัญ 3 ประการคือ 1) แบบอย่างศิลปของประเทศ 2) ศิลปอย่างที่นิยมอยู่ในเวลานี้ 
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และ 3) ความแพร่หลายของศิลปสมัยแบบสากล เป็นการแสดงเป้าหมายของการเปิดสอนที่ไม่ใช่แค่
เพียงศิลปะตะวันตก แต่ยังมีการสอนศิลปะประเพณีไทยควบคู่กันไปด้วย (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2548)  

นอกจากภาครัฐจะสนับสนุน พ้ืนที่ ทางการศึกษาศิลปวิทยาการเชิ งตะวันตกและ
ศิลปวัฒนธรรมของไทยเองแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอที่จะรองรับความต้องการจะมีพ้ืนที่ทางศิลปะในด้าน
การจัดแสดงผลงานของศิลปินออกสู่สาธารณะ เพ่ือให้ได้รับการยอมรับและการสนับสนุนจากผู้ชม
และผู้อุปถัมภ์ต่างๆในสังคมได้ง่ายขึ้น ซึ่งแรกเริ่มสังคมไทยเองก็ไม่ได้ให้ความส าคัญกับพ้ืนที่เพ่ือจัด
แสดงงานศิลปะมากนัก จนเมื่อมีการเรียกร้องจากศิลปินเรื่อยมา 

การส่งเสริมพ้ืนที่ทางศิลปะของรัฐในสังคมไทย 

แนวความคิดของ “การสะสม” งานศิลปกรรมในสังคมไทยในฐานะวัตถุทางศิลปะนั้น เริ่มมา
จากในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) หลังจากที่ทรงเปลี่ยนระบอบการ
ปกครองเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์แล้ว จึงต้องสร้างความมั่นคงให้กับพระราชอ านาจของกษัตริย์มาก
ขึ้น ทั้งในด้านศาสนาความเชื่อ ด้านการศึกษา และด้านวิทยาการต่างๆ ให้มีความทันสมัยและ
ทัดเทียมกับตะวันตกมากขึ้น ซึ่งในแต่ละด้านเหล่านี้จะเน้นการรวมศูนย์อ านาจไว้ที่ส่วนกลางอย่าง
ระบบราชการในกรุงเทพฯเป็นหลัก ผ่านการจัดตั้งสถาบัน กระทรวง หรือสังกัดต่างๆในระบบ
ข้าราชการที่จะขึ้นตรงต่อสถาบันกษัตริย์ โดยมีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุ
ภาพ เป็นผู้ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานเป็นหลัก ซึ่งแนวคิดเรื่อง “การสะสม” ก็เป็นอีกแนวทาง
หนึ่งในการสนับสนุนการรวมอ านาจเข้าสู่ศูนย์กลางในสมัยนั้น ตัวอย่างที่พบได้ชัดเจนคือ การวางผัง
พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร ที่มีการสะท้อนอุดมคติสมัยใหม่ตามแนวตะวันตก โดยมีลักษณะพิเศษ
ของพระอุโบสถคือ การที่มีพ้ืนที่ระเบียงคตที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพ่ือล้อมรอบสถูปเจดีย์ แต่ล้อมรอบ
เพียงลานโล่งว่างเท่านั้น อีกทั้งในระเบียงคตนี้จะมีการประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ภายในทั้งหมด 52 
องค์ ล้วนเป็นพระพุทธรูปที่มีหลากหลายปางและในแต่ละปางก็จะมีความคล้ายคลึงกัน ล้วนเป็น
พระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามโดดเด่นของแต่ละท้องถิ่นและต่างยุคสมัย โดยมีการอัญเชิญมาจาก
หัวเมืองต่างๆที่อยู่ภายใต้การปกครองของสยาม ไม่ว่าจะเป็น เชียงใหม่ พะเยา ล าพูน นครราชสีมา 
เพชรบุรี ฯลฯ และยังมีพระพุทธรูปที่มาจากต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น อินเดีย พม่า ฯลฯ ทั้งที่เป็นองค์
จริงและหล่อขึ้นมาใหม่ (ชาตรี ประกิตนนทการ, 2550) 

โดยการรวบรวมพระพุทธรูปดังกล่าว มีเป้าประสงค์หลักที่สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุ
ภาพทรงเล่าไว้ว่า “ขณะเมื่อสร้างวัดนี้อยู่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชด าริ



38 

 

ว่า พระพุทธรูปส าหรับประดิษฐานไว้ ณ วัดนี้ ควรจะเลือกพระพุทธรูปโบราณซึ่งสร้างขึ้นในประเทศ
และในสมัยต่างๆกัน รวบรวมมาตั้งแสดงให้มหาชนเห็นแบบอย่างพระพุทธรูปต่างๆโดยทางต านาน” 
(ประวัติวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม, 2543 อ้างถึงใน ชาตรี, 2550) นอกจากนี้พระองค์ยังมีพระ
ประสงค์ที่จะให้ระเบียงคตแห่งนี้เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมพระพุทธรูปที่ส าคัญในสยาม ดังที่
ทรงพระราชหัตถเลขาไปถึงสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสไว้ว่า “มีองค์เดียวแต่
พระทรงเครื่องล าพูน ที่ตั้งอยู่ในพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร เป็นพระที่มีองค์เดียวที่ไม่มีสองงามเลิศ
ล้น แต่พระเช่นนั้นควรจะอยู่วัดเบญจมบพิตร ซึ่งเป็นที่รวบรวมพระต่างๆ เป็นมิวเซียม ไม่ควรจะเท่ียว
ไว้กระจายให้คนไปเที่ยวดูล าบาก” (ประมวลพระนิพนธ์สมเด็จพระสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโร
รส พระราชหัตถเลขา-ลายพระหัตถ์, 2541 อ้างถึงใน ชาตรี, 2550) สะท้อนให้เห็นว่านอกจากการ
สร้างระเบียงคตและการรรวบรวมพระพุทธรูปให้มีลักษณะของพิพิธภัณฑ์จะเป็นกระแสความคิด
สมัยใหม่อย่างตะวันตกแล้ว ข้อความทั้งสองดังกล่าวยังแฝงนัยไว้ 2 ประการ คือ เริ่มมองพระพุทธรูป
ในอีกด้านหนึ่งที่เป็นโบราณวัตถุและควรจัดแสดงไว้ในพ้ืนที่ใดที่หนึ่งเชิงพิพิธภัณธ์ แทนมุมมองด้าน
ความเชื่อในเรื่องอ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบเดิม และสองคือ ความคิดในการมองกรุงเทพฯเป็นศูนย์กลาง
ที่ไม่ใช่แค่ในนาม แต่เป็นกรุงเทพฯที่เป็นศูนย์กลางและมีอ านาจเหนือหัวเมืองอ่ืนๆ 

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่ากรอบการคิดในเรื่อง “การสะสม” แบบตะวันตกในสังคมไทยนั้น มีมา
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ในสภาวะที่ต้องสร้างความศิวิไลซ์และการรวมศูนย์อ านาจให้สถาบันกษัตริย์มี
ความมั่นคง ดังที่มีการใช้รูปแบบและวิธีจัดการพ้ืนที่วัด ซึ่งเป็นพ้ืนที่ทางความเชื่อกลายมาเป็นพ้ืนที่
แห่งการเก็บสะสมพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงและมีลักษณะที่งดงามตามท้องถิ่นต่างๆในขอบเขตการ
ปกครองของสยาม เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งอุดมคติที่มีต่อพระพุทธรูปและพ้ืนที่ของวัดไปในทางสังคม
สมัยใหม่แบบตะวันตกเป็นครั้งแรก ซึ่งแนวทางการสะสมดังกล่าวได้ส่งผลมาสู่การสร้างพ้ืนที่เชิง
พิพิธภัณฑ์ต่อมาจนถึงปัจจุบัน เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ที่กรุงเทพมหานคร โดยมี
ลักษณะรวบรวมประวัติศาสตร์และพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีก
ทั้งโดยรวมยังมีลักษณะการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมหลวงไว้อีกมากมาย ซึ่งภายหลังจากที่ช่างและ
ศิลปินชาวต่างประเทศเข้ามาท างานในไทยมากข้ึน และหนึ่งในนั้นคือศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ท าให้
สังคมไทยได้รับเอาทั้งคติและรูปแบบศิลปะตะวันตกไปจนถึงอุดมคติการสร้างพิพิธภัณฑ์ศิลปะเข้ามา 
ด้วยความพยายามที่จะสนับสนุนงานศิลปินและศิลปะสมัยใหม่สู่ระดับชาติ ด้วยการจัดงานแสดง
ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งแรกในปีพ.ศ. 2492 เพ่ือพัฒนาศิลปินและงานศิลปะสมัยใหม่สู่สากล โดยเป็น
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่จะสามารถสร้างการยอมรับทั้งด้านตัวบุคคลและสถาบัน 
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นอกจากนี้ในช่วงที่ยังไม่มีพ้ืนที่ทางศิลปะอย่างหอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะ บ่อยครั้งกลุ่ม
ศิลปินมักรวมกลุ่มกันเพ่ือท ากิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะสมัยใหม่สู่ประชาชน โดยการจะจัด
แสดงงานศิลปะในยุคแรกๆ จะต้องจัดที่โรงภาพยนตร์แทนหอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพราะรัฐบาล 
กระทรวงวัฒนธรรม และกรมศิลปากรในอดีตไม่ เห็นความส าคัญ แต่มุ่ งให้ความส าคัญกับ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่จัดแสดงมรดกศิลปกรรมของชาติมากกว่าแต่ถึงแม้จะมีการจัดกิจกรรม
แสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติหรืองานอ่ืนๆประจ าอยู่ทุกปี เพ่ือให้เป็นที่รู้จักในหมู่ประชาชน นักเรียน 
และนักศึกษาแล้ว แต่วงการศิลปะสมัยใหม่ของไทยในขณะนั้นก็ยังคงไม่ได้การยอมรับจากรัฐบาลและ
ประชาชนทั่วไปได้มากนัก (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2548) 

และด้วยความต้องการพ้ืนที่ทางศิลปะอย่างหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ศิลปะดังกล่าว แสดงให้
เห็นถึงการรับแนวคิดอิทธิพลจากตะวันตก ซึ่งพอเปลี่ยนบทบาทของศิลปะจากท่ีเคยรับใช้ศาสนาและ
สถาบันกษัตริย์มาเป็นการสร้างสรรค์ของปัจเจกบุคคล ศิลปินจึงต้องการน าเสนอผลงานของตนเองสู่
สายตาประชาชน เพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนและอุปถัมภ์ จึงจ าเป็นต้องมีสถานที่ส าหรับจัดแสดง
ผลงานศิลปะที่ได้มาตรฐานและเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของเมืองหรือชุมชน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 
2500 รัฐบาลได้เริ่มจัดตั้งและผลักดันให้เกิดหอศิลป์ส าหรับศิลปะร่วมสมัย หอศิลป์ในแบบแผนแห่ง
แรกของรัฐจึงได้เกิดขึ้น ในบริเวณใกล้กับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครมีชื่อว่า “หอศิลป
แห่งชาติ” แต่ด าเนินการได้เพียง 7 ปี ก็ปิดตัวลงในปี พ.ศ. 2507 เนื่องจากถูกรื้อไปสร้างโรงละคร
แห่งชาติ (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2543: 22, อ้างถึงใน กมลวรรณ จันทวร, 2555: 2) โดยในช่วงเวลา
นั้น ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ต้องการมีพ้ืนที่เพ่ือให้คนไทยได้มีโอกาสชื่นชมและศึกษาหาความรู้
ด้านศิลปะทั้งจากไทยและต่างประเทศ จึงเกิดการรวมกลุ่มเพ่ือจัดแสดงผลงาน เช่นการแสดง
ศิลปกรรมแห่งชาติ (The National Exhibition of Art) ในปีพ.ศ. 2492 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร
และกรมศิลปากรร่วมกันจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2505 กลุ่มลูกศิษย์อาจารย์ศิลป์ พีระศรี
และผู้สนใจศิลปะสมัยใหม่กลุ่มหนึ่ง พยายามสร้างหอศิลปะสมัยใหม่ เพื่อเป็นที่จัดแสดงผลงานศิลปะ
โดยเฉพาะ ส าเร็จในปี พ.ศ. 2517 คือ “หอศิลปพีระศรี” (Bhirasri Institute of Modern Art) ใน
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานดังนี้ 

1) สร้างและด าเนินหอศิลป์ เพ่ือแสดงผลงานจากกิจกรรมของศิลปะสาขาต่างๆของไทย 

2) ด าเนินการสนับสนุนศิลปินทางจิตรกรรมและประติมากรรมของไทย 

3) เผยแพร่ แลกเปลี่ยนศิลปะกับต่างประเทศ 
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4) จัดให้เป็นศูนย์รวมของผู้สนใจทางศิลปะ เพ่ือให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

5) ส่งเสริมให้มีการผดุงและรักษาศิลปะของไทย 

6) ด าเนินกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหอศิลป์และการส่งเสริมศิลปะ ทั้งนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับ
การเมือง 

โดยวัตถุประสงค์เหล่านี้ได้แสดงให้เห็นว่า หอศิลปพีระศรี ไม่ ใช่เพียงจะเป็นหอศิลปะ
สมัยใหม่เท่านั้น แต่มีเจตนาที่จะสร้างและส่งเสริมศิลปะสมัยใหม่ของไทยอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามความ
ต้องการของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เนื่องจากเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการผลักดันหอศิลป์แห่งนี้
นอกจากนี้หอศิลปพีระศรียังลักษณะการจัดการพ้ืนที่แบบสมัยใหม่ ทั้งรูปแบบตัวอาคารและการแบ่ง
ส่วนภายในต่างๆ เช่น มีห้องแสดงนิทรรศการ 2 ห้อง, ห้องประชุม 1 ห้อง, ห้องท าการ, ห้องบริการ, 
ห้องสมุด, ห้องพักเจ้าหน้าที่, ห้องเก็บงานศิลปะและห้องปฏิบัติงาน แม้ว่าอาคารจะไม่ใหญ่โตแต่ก็มี
พ้ืนที่ใช้สอยครบถ้วน เหมาะส าหรับวงการศิลปะสมัยใหม่ของไทยที่มีสมาชิกไม่มากนัก และเพ่ือให้มี
ความเป็นสากลยิ่งขึ้น จึงไม่จ ากัดเฉพาะแค่จัดแสดงผลงานศิลปะเท่านั้น แต่ยังต้องมีกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนศิลปะสมัยใหม่ด้วย อย่างไรก็ตามหอศิลปแห่งนี้ก็ได้ด าเนินการเป็นศูนย์ศิลปะและจัด
กิจกรรมเพ่ือดึงดูดความสนใจของประชาชนให้ตื่นตัวในด้านศิลปะอยู่เสมอ เช่น นิทรรศการ ละคร 
ดนตรี และยังได้เปิดโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้เข้ามาแสดงงานอีกด้วย แต่ในขณะเดียวกันการจัดการ
ของหอศิลปก็ยังประสบปัญหาในเรื่องเงินทุนตลอดมา เพราะรายได้จากการด าเนินงานนั้นไม่เพียง
พอที่จะเลี้ยงตัวเองได้ จึงท าให้กิจกรรมบางอย่างก็ถูกจ ากัดด้วยงบประมาณและไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการต่อคนทุกกลุ่มได้ ในที่สุดหอศิลปแห่งนี้ก็ต้องถูกปิดตัวลงไปในปีพ.ศ.2531 

จนในปี พ.ศ. 2520 รัฐบาลได้ก่อตั้ง “หอศิลป์แห่งชาติ” (The National Gallery) โดยใช้
อาคารเก่าของโรงกษาปณ์ มีเพ่ือเป็นสถานที่เก็บรวบรวมและจัดแสดงงานศิลปกรรมประเภท
ทัศนศิลป์ของศิลปินผู้มีชื่อเสียงทั้งไทยและต่างชาติ ตลอดจนเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับศิลปกรรมทั้งแบบไทยประเพณีและร่วมสมัย ซึ่งอาคารหลังนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 
และออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน จึงมีลักษณะแบบยุโรปทั้งอาคาร นอกจากนี้หอศิลป์แห่งชาติ
ยังเป็นสื่อลักษณะเฉพาะที่มีไว้ส าหรับจัดแสดงศิลปะของชาติและบริหารงานตามระบบราชการแบบ
ไทยๆจากนั้นไม่นานจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ” โดยให้หอศิลปขึ้นกับกอง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มีหน้าที่ดูแลพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ ลักษณะงานจากอดีตถึงปัจจุบันจึงมี
ความแตกต่างกันไป ซึ่งรูปแบบการจัดงานแสดงนั้นไม่ได้เป็นไปตามหลักการบริหารของหอศิลป์แบบ
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สากล เพราะลักษณะการท างานของหอศิลป์แห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลด าเนินการเกี่ยวกับศิลปะ
สมัยใหม่ ได้กลายมาเป็นการบริหารแบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เก็บรวบรวมเรื่องราวความรู้ทุก
ด้านของประวัติศาสตร์ไม่เฉพาะเจาะจงแค่ด้านศิลปะเท่านั้น  อีกทั้งยังมีปัญหาในด้านการใช้บุคลากร
ไม่ตรงกับสายงาน อันเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้หอศิลป์แห่งนี้ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร เพราะว่าหอศิลป์
สมัยใหม่ที่ดีนั้นควรมีห้องจัดนิทรรศการถาวร เพ่ือให้เห็นวิวัฒนาการของศิลปะสมัยใหม่ในสังคมไทย 
และมีห้องจัดแสดงชั่วคราวหรือห้องนิทรรศการหมุนเวียนส าหรับแสดงผลงานของศิลปิน นอกจากนี้
หอศิลปะสมัยใหม่จะต้องมีบทบาทสร้างความรู้เกี่ยวกับศิลปะแก่ประชาชน นักเรียนและนักศึกษา 
ควบคู่กันด้วย รวมทั้งจะต้องมีภัณฑารักษ์ (Curator) ที่มีความรู้ความสามารถเพ่ือให้กิจกรรมของหอ
ศิลป์ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่เป็นแค่สถานที่เก็บรักษาผลงานศิลปะแค่นั้น แต่จะต้องมี
กิจกรรมที่ดีเพ่ือให้หอศิลป์สร้างปรากฏการณ์ให้เป็นที่สนใจของประชาชน 

ต่อมาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม พ.ศ. 2516 ประชาชนให้ความสนใจ
ในศิลปะสมัยใหม่มากข้ึน ท าให้หอศิลป์มีบทบาทความส าคัญเพ่ิมขึ้นเช่นกัน โดยในสมัยรัฐบาลจอมพล
โทถนอม กิตติขจร ได้ยุบกระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นกองวัฒนธรรม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
หน่วยงานทางการศึกษาจึงเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการดูแลงานศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม โดย
แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2520 ได้บรรจุเรื่องศิลปวัฒนธรรมไว้ในหมวดที่ 6 ข้อที่ 50 ว่า 
“รัฐพึงจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างและก่อให้เกิดความส านึกในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรม 
ศาสนา ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณี อันดีงาม รวมทั้งสถานที่และวัตถุอันมีค่าทาง
ประวัติศาสตร์” นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหลายแห่งได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนทาง
ศิลปะอย่างเป็นระบบ มีการจัดสรรพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นหอศิลป์แสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัย
ให้แก่นักศึกษา รวมทั้งเปิดให้ศิลปินและคนทั่วไปสามารถใช้บริการได้ เช่น หอศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และหอศิลปะวิทยนิทรรศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น (กมลวรรณ จันทวร, 2555) 

เมื่อศึกษาถึงพัฒนาการของกระบวนการสนับสนุนศิลปะจากภาครัฐและเอกชนในสังคมไทย
แล้ว ท าให้ยังเห็นถึงปัญหาการจัดการของรัฐ ที่ละเลยการสร้างมาตรฐานให้กับพ้ืนที่ทางศิลปะ
เท่าที่ควร จึงยังไม่ประสบความส าเร็จในการเชื่อมศิลปะให้เข้าถึงประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ได้ เพราะ
เรายังคงพบหอศิลป์หรือแกลอรี่ และแม้กระทั่งพิพิธภัณฑ์บางแห่งได้ทยอยปิดตัวลงไป เนื่องจากเป็น
การลงทุนส่วนตัว และส่วนที่รัฐสนุบสนุน ถึงแม้จะไม่ได้ปิดตัวลงไป แต่ก็แทบไม่เป็นที่รู้จัก หรือไม่ได้
เป็นพ้ืนที่ที่ประสบความส าเร็จจากการตอบรับของประชาชนจ านวนมาก อีกทั้งยังมีการเลือกบุคลากร
คนละสายงาน มาท างานที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะและหอศิลป์ ซึ่งส่งผลท าให้พ้ืนที่ทางศิลปะใน
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ไทยยังคงประสบปัญหาด้านการด าเนินงาน การก าหนดกิจกรรม การควบคุมเนื้อหาของงาน การ
ออกแบบการจัดแสดง ฯลฯ  

การก าหนดนโยบายเพื่อสร้างการรับรู้ทางศิลปะของหอศิลป์ร่วมสมัยในปัจจุบัน 

แม้จะมีการสนับสนุนพ้ืนที่ทางศิลปะจากภาครัฐมากขึ้น แต่ยังไม่ประสบความส าเร็จในด้าน
การท าให้เกิดความมีส่วนร่วมจากประชาชนอย่างทั่วถึง ดังนั้นในปัจจุบันจึงได้มีการพยายามแก้ปัญหา
ดังกล่าว ผ่านการก าหนดนโยบายที่จะสนับสนุนศิลปะมากขึ้น ทั้งการจัดตั้งหน่วยงานหรือองค์กรที่ให้
ความรู้ด้านศิลปะ เช่น หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด หรือศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ โดยในแต่ละที่ก็จะมี
บทบาทในการเน้นสร้างการเรียนรู้ทางศิลปะหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านการเป็นพ้ืนที่จัดแสดงงาน  
เป็นพ้ืนที่ส าหรับแลกเปลี่ยนความรู้ทางศิลปะ หรือเป็นสถานที่ส าหรับค้นคว้าความรู้ที่เกี่ยวกับศิลปะ 
ฯลฯ (กฤตธี มาฆะศิรานนท์, 2552) นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมสัมมนาของศิลปินหรือผู้เชี่ยวชาญ
ในวงการศิลปะ เพ่ือน าผลการประชุมที่สรุปถึงแนวทางการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยให้มีมาตรฐานและ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนไทยมากขึ้นได้เสนอสู่ภาครัฐ ดังที่ในงานประขุมเกี่ยวกับการหาแนวทางการ
สร้างหอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยขึ้นในไทย และต้องการให้มีมาตรฐานการด าเนินงานที่ในลักษณะของ
การเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้งของไทยและในภูมิภาคเอเชีย ดังนั้นจึงต้องมีการก าหนด
กรอบนโยบายในการด าเนินงานเพ่ือเป็นเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมความเป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางทาง
ศิลปวัฒนธรรมในสังคมไทยดังนี้ (ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, 2546 อ้างถึงใน นตวัน ชื่นชม, 
2549) 

1) ด้านองค์ประกอบของอาคารและภูมิทัศน์โดยรอบ ควรเอ้ือให้เกิดประโยชน์ที่จะเป็น
แหล่งเผยแพร่ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ให้แก่เยาวชนและประชาชนในชาติ จนถึงระดับ
นานาชาติ รวมไปถึงการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศชาติ 

2) ด้านระบบการศึกษาของไทย ควรมีบทบาทในการเสริมแนวความคิดด้านศิลปะ ผ่านการ
ปลูกฝังตั้งแต่ระดับเยาวชนให้เกิดศรัทธาในงานศิลปะ และสร้างความรู้สึกว่าศิลปะเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิต อีกทั้งยังควรจะได้รับรู้เรื่องราวการด าเนินงานของหอศิลป์ เพ่ือให้เกิดความรู้สึกในการเป็น
เจ้าของ สร้างการมีส่วนร่วม โดยเริ่มตั้งแต่ในระดับครอบครัวที่ผสมผสานไปพร้อมกับระบบการศึกษา
ในโรงเรียน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแนวคิดบูรณาการ โลกทรรศน์ มุมมอง ตลอดจนปลูกฝังรสนิยมใน
การเสพงานศิลปะ 
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3) ด้านรูปแบบและแนวทางของระบบบริหารจัดการ ควรจะมีการด าเนินงานที่สามารถ
สร้างรายได้ส าหรับองค์กรอย่างพอเพียง อาจจะเป็นลักษณะขององค์กรมหาชนที่อยู่ภายใต้หลักการ
ส าคัญอีกประการคือ เปิดโอกาสให้ผู้เป็นเจ้าของศิลปวัฒนธรรมได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในงานศิลปะ ประชาชน และประเทศชาติ อันเป็นสิ่งแสดงว่าสามารถหลุด
พ้นจากแนวคิดท่ีถูกครอบง า 

4) ด้านภาพลักษณ์ของหอศิลป์  คือควรมีความหลากหลายของกิจกรรมที่ เกิดขึ้น 
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาใช้บริการควรเน้นให้มีทุกรุ่น ทุกวัย ทุกระดับ ดังนั้นจึงต้องสร้างกลยุทธ์ที่จะท า
ให้ประชาชนและเยาวชนสามารถเข้าถึงงานศิลปะ และอาจจะใช้สื่อประเภทต่างๆมาเป็นเครื่องมือ
ช่วยในการจัดการด้วย 

อีกทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ยังเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการประชาสัมพันธ์ “คน” ใน
บทบาทที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทหนึ่ง เช่นการเปิดรับอาสาสมัครร่วมงานกับหอศิลป์ ก็นับเป็น
กลยุทธ์ที่ให้ผลทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเป็นการประชาสัมพันธ์ ที่ช่วยสร้างการพัฒนา
จากคนกลุ่มเล็กไปสู่คนกลุ่มใหญ่ และยังควรมีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เป็น
ลักษณะของศูนย์การเรียนรู้และแหล่งบริการเข้าด้วยกัน เช่น พิพิธภัณฑ์เด็ก และพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ ฯลฯ การรวมให้เป็นกลุ่มเดียวกันจะท าให้เกิดการพัฒนาและความมั่นคง อีกทั้งควร
ก าหนดสิทธิพิเศษส าหรับกลุ่มคนบางกลุ่ม เช่น นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ และอาสาสมัคร ในการ
เข้ามาใช้บริการต่างๆ เช่น การลดค่าเข้าชม หรือลดค่าใช้บริการห้องสมุด ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้เสนอ
ปัจจัยส าคัญที่เห็นว่าส าคัญต่อการสร้างหอศิลป์ให้มีมาตรฐาน มีศักยภาพ และได้รับการตอบรับเป็น
อย่างดีจากประชาชนในประเทศ โดยปัจจัยดังกล่าวประกอบไปด้วย 

1) ลักษณะทางสถาปัตยกรรม ที่สามารถโน้มน้าวสายตาประชาชน ให้เกิดความสนใจ 
เพราะรูปลักษณ์เปรียบได้กับ “ร่าง” ที่รอการเติบโตมีชีวิตอย่างงดงาม 

2) การส่งเสริมรูปแบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง เช่น การก าหนดวิสัยทัศน์ให้ชัดเจน และ
การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าใจเข้าถึงงานศิลปวัฒนธรรมให้ได้เสียก่อน 

3) ลักษณะของกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องมีคุณภาพและหลากหลายรูปแบบ ซึ่งต้องค านึงถึง
ความสามารถในการดึงดูดและสร้างความพอใจให้แก่ผู้ชมได้ทุกรุ่นทุกวัยและทุกระดับ 
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4) กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ต้องเริ่มตั้งแต่การเริ่มต้นเผยแพร่ แนะน าโครงการ 
โดยต้องมีเป้าหมายในการสอดแทรกความคิดและคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อต่างๆ และ
สร้างความคุ้นเคยไปสู่ประชาชนให้เกิดการยอมรับและทั่วถึงได้จริง 

5) การจัดการงบประมาณ หอศิลป์นอกจากจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐแล้ว ควรมี
การวางแผนสรรกาแหล่งงบประมาณหลักไว้ เช่นจากกองทุนการบริจาค ซึ่งสามารถหักภาษีได้ เป็น
การสนับสนุนให้ผู้มีรายได้สูงมีส่วนร่วมในงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทางอ้อม และเป็นการคืนก าไร
ให้สังคมสร้างผลดีโดยรวมแก่สังคมและประเทศชาติ  

ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับโดยการจัดการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ศิลปะของ Tishman 
(2006, อ้างถึงใน ธาริน กลิ่นเกษร, 2554) โดยกล่าวถึงประสบการณ์เรียนรู้จากการปฏิบัตินั้นเป็น
ประสบการณ์ที่ท้าทายส าหรับการเข้าถึงข้อมูลด้วยความคิดและความรู้ สึก พิพิธภัณฑ์ศิลปะจึงมี
บทบาทหน้าที่ส าคัญต่อการสร้างประสบการณ์ที่จะช่วยให้ผู้ชมงานศิลปะได้คิดไตร่ตรอง และท าความ
เข้าใจกับผลงานศิลปะ ซึ่ง Tishman ได้ออกแบบรูปแบบวิธีสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใน
พิพิธภัณฑ์ศิลปะไว้ 5 ด้านคือ 

1) การก าหนดทิศทาง 

ผู้เข้าชมจะสามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อพวกเขามีจุดมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ของพิพิธภัณฑ์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขารู้สึกมั่นใจว่าการเข้าชมพิพิธภัณฑ์นั้นสะดวกสบายเพียงพอ เช่น บาง
พิพิธภัณฑ์มีการใช้สื่อต่างๆ เช่น แผนที่ วิดีโอ ฯลฯ ในการช่วยให้ง่ายต่อการเที่ยวชมมากยิ่งข้ึน  

2) การปรับเปลี่ยนทัศนคติ 

 การเรียนรู้งานศิลปะที่เกี่ยวข้องควรมีการปรับทัศนคติที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งก่อนที่จะได้สัมผัส
กับประสบการณ์การเรียนรู้ในระยะแรก คือเลือกเปลี่ยนให้มีมมุมมองงานศิลปะทั้งทางวัฒนธรรมและ
ส่วนบุคคล ซึ่งจะเป็นการปรับทัศนคติผ่านความรู้ความเข้าใจในงานศิลปะภายในตัวเอง 

3) การเลือกที่เฉพาะเจาะจง 

พิพิธภัณฑ์ศิลปะควรมีกิจกรรมที่สามารถเป็นทางเลือกส าหรับช่วยสร้างความคิดในการเรียนรู้ 
โดยที่ผู้ชมสามารถเลือกชมได้หลากหลาย เพ่ือศึกษาและเรียนรู้ได้ถึงข้อเท็จจริงของงานศิลปะโดย
ปราศจากอคต ิ
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4) ประสบการณ์ความรู้ขั้นสูง 

หัวใจส าคัญของการสร้างประสบการณ์ความรู้ขั้นสูง คือการสร้างความท้าทายให้กับผู้ชมได้
สัมผัสกับงานศิลปะ ซึ่งจะเป็นหนทางที่จะพัฒนาและปรับเปลี่ยนการรับรู้ของผู้ชมได้ โดยวิธีการนี้คือ 
การกระตุ้นให้เกิดการตอบค าถามเก่ียวกับงานศิลปะในขณะที่ยืนดูผลงาน เพราะเป็นกระบวนการทาง
ความคิดท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพิจารณาในตัวผลงานได้อย่างละเอียด 

5) การเชื่อมโยงและผลตอบรับ 

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจะสะท้อนถึงบางสิ่งบางอย่างได้ก็ต่อเมื่อเกิดขึ้นในช่วงปลาย
ประสบการณ์การเรียนรู้  ที่จะสะท้อนบนพ้ืนฐานของตัวเอง เป็นการสะท้อนความเข้าใจจาก
ประสบการณ์ และเป็นการเชื่อมต่อระหว่างข้อมูลที่เรียนรู้ใหม่กับข้อมูลความรู้ที่มีอยู่เดิม  

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าในภาวะที่สังคมไทยส่วนใหญ่ยังคงขาดแคลนพ้ืนที่ทางศิลปะ ที่มีการ
บริหารจัดการหรือให้ความส าคัญกับงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ทั้งรัฐบาลและกลุ่มประชาชนใน
วงการศิลปะจึงได้พยายามก าหนดแนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ผู้คน โดยเน้นบทบาทหน้าที่ของหอศิลป์ คือ การเป็นแหล่งให้การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
อีกทั้งแนวทางการด าเนินงานหรือบทบาทที่หอศิลป์ร่วมสมัยในสังคมไทยยังต้องค านึงถึงหน้าที่ที่
จะต้องเป็นฝ่ายสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สู่ผู้ที่เข้าใช้บริการในพื้นที่เหล่านั้นอีกด้วย 

ดังจะเห็นได้ว่าแม้จะมีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจจากชนชั้นน าและภาครัฐมาตลอด แต่ก็
ยังขาดการลงทุนเพ่ือให้พ้ืนที่ทางศิลปะทั้งในด้านการศึกษาและการจัดแสดงงานมีมาตรฐาน ทันต่อ
กระแสสังคม และสร้างการเชื่อมโยงศิลปะให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง เพ่ือแสดงถึงบทบาทของรัฐ
ในการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมตามแบบอย่างตะวันตก ทั้ งในด้าน
ศิลปวัฒนธรรม คุณภาพ และความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆของสังคมไทยให้ทัดเทียมกับสากล
ฉะนั้นเพ่ือลดช่องว่างระหว่างศิลปะกับผู้ชม หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ศิลปะจึงต้องเพ่ิมเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ที่ท าให้ศิลปะนั้นเข้าถึงง่ายขึ้น อีกทั้งต้องท าหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างศิลปินกับผู้ชม เพราะ
การชื่นชมศิลปะสมัยใหม่นั้นต้องอาศัยการเรียนรู้และความเข้าใจที่มีต่อศิลปะเป็นพ้ืนฐาน หอศิลป์จึง
ต้องเพ่ิมหน้าที่ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะให้แก่ประชาชนทั่วไป และให้ความส าคัญกับกิจกรรม
ที่ส่งเสริมเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมออกสู่สาธารณะมากขึ้นด้วย อย่างที่ในปัจจุบันภาครัฐของ
ไทยได้สนับสนุนงานศิลปะมากขึ้น จากการจัดตั้งหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok 
Art Culture Center: BACC) ซึ่งเป็นหอศิลป์ที่ด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของมูลนิธิหอ
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ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการสนับสนุนหลักจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
โดยมีแนวทางการบริหารจัดการตามหลักสากล และมีกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือเน้นสร้างการมีส่วน
ร่วมของคนในสังคมและเพ่ือทันต่อกระแสสังคมทั้งในไทยและนานาชาติ 
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บทที่ 5 

กระบวนการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในศิลปะของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร 

ในบทนี้จะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามเพ่ือแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ
สร้างการรับรู้ความเข้าใจในศิลปะของหอศิลปกรุงเทพฯ โดยศึกษาทั้งประวัติความเป็นมา 
การก าหนดพ้ืนที่ตั้งและการออกแบบรูปทรงทางสถาปัตยกรรม การจัดวางออกแบบพ้ืนที่ใช้
สอย รวมทั้งวิธีการบริหารจัดการและการควบคุมดูแลกิจกรรมทางศิลปะ เพื่อท าความเข้าใจ
ถึงโครงสร้างหอศิลปกรุงเทพฯ รวมทั้งลักษณะการออกแบบพ้ืนที่และการบริหารสามารถ
แสดงถึงกระบวนการสร้างการรับรู้ทางศิลปะสู่ประชาชนคนไทยได้อย่างไรบ้าง 

พัฒนาการและความเป็นมาของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 จากการศึกษาพัฒนาการของหอศิลปกรุงเทพฯ พบว่ามีช่วงการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการท างานหลักประมาณ 4 ช่วง ซึ่งในช่วงเริ่มต้นของโครงการก่อสร้างหอศิลป์นั้น
เป็นไปเพ่ือส่งเสริมพ้ืนที่ทางศิลปะโดยตรง แต่ถูกเปลี่ยนแปลงนโยบายให้เป็นศูนย์การค้าใน
ภายหลัง ต่อมาจึงได้เกิดการเรียกร้องของกลุ่มศิลปินเพ่ือให้มีการก่อสร้างหอศิลป์ตามเดิม ทั้ง
ผ่านการรณรงค์ เดินขบวน และจัดกิจกรรมศิลปะต่างๆตรงบริเวณสี่แยกปทุมวัน เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ว่าฯกรุงเทพฯอีกครั้ง จึงได้ก าหนดนโยบายส าหรับโครงการหอศิลป์ใหม่ ให้
เป็นพ้ืนที่ส าหรับศิลปวัฒนธรรมมากกว่าการรองรับเฉพาะงานศิลปะร่วมสมัยของนโยบาย
เดิม ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้ง จึงสามารถแสดงให้เห็นถึงทิศทางการจัดกิจกรรม
ศิลปะท่ีเปลี่ยนไปตามมุมมองของคณะท างานหรือนโยบายในแต่ละช่วง  

โครงการหอศลิปะร่วมสมยัแหง่กรุงเทพมหานครเพ่ือเป็นพืน้ท่ีของศลิปิน 

ในช่วงแรกโครงการก่อสร้างหอศิลป์นั้น เกิดขึ้นมาจากในอดีตนโยบายภาครัฐยังไม่มี
ความชัดเจนในการสนับสนุนงานศิลปะอย่างจริงจัง เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมานั้น 
ได้ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยมากกว่าศิลปะร่วมสมัย เช่น ศิลปะการ
เขียนภาพ การแกะสลัก และการแสดงพ้ืนบ้านต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนให้ศิลปะ
โบราณสถานต่างๆได้รับการยอมรับจากนานาชาติผ่านการท าให้เป็นมรดกโลก โดยมี
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จุดประสงค์ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือทางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย การ
ฝึกอบรม การอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ รวมทั้งการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาค (เทิด
ศักดิ์ เหล็กดี, 2546) จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2537 แนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทยและคุณไกรศักดิ์ ชุณ
หะวัณ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร. พิจิตต รัตตกุล ได้มีแนวความคิดในการก่อสร้างหอ
ศิลปะร่วมสมัยขึ้น เพราะเห็นว่ากรุงเทพมหานครควรจะมีหอศิลป์ที่ได้มาตรฐาน และศิลปินที่ท างาน
ศิลปะร่วมสมัยก็ก าลังขาดแคลนพ้ืนที่ส าหรับแสดงผลงาน ซึ่งผู้ว่าฯพิจิตต ก็เห็นชอบด้วย เพราะเป็น
การลงทุนในด้านสาธารณะประโยชน์เชิงองค์ความรู้สู่ประชาชน (ชาญยุทธ มนูญวิริยะกุล , สัมภาษณ์, 
12 มีนาคม 2558) ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 กรุงเทพมหานครจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการ
ประกวดแนวความคิดในการออกแบบและประกวดแบบอาคาร เพ่ือก่อสร้างหอศิลปะร่วมสมัยแห่ ง
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ชนะการประกวดแบบอาคารคือ บรัษัท โรเบิร์ต จี บุย แอสโซซิเอทส์ จ ากัด 
และได้รับมอบหมายให้พัฒนาแบบต่อไป เพ่ือใช้ในการประกวดราคาก่อสร้าง และเลือกพ้ืนที่ตั้งของ
อาคารในบริเวณสี่แยกปทุมวัน (หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 2552)  

เนื่องจากในขณะนั้นประเทศในตะวันตกก าลังมีพ้ืนที่ทางศิลปะเกิดขึ้นมากมาย ทั้งจากรัฐ
สนับสนุนและจากเอกชน การมีพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ตั้งแต่ระดับพ้ืนถิ่นไปจนถึงระดับชาติ จึงต้อง
แสดงให้เห็นถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมและความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น
ด้านประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและวัฒนธรรม ปรากฏให้เห็นทั้งในรูปแบบ
ของศิลปกรรมด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ดนตรี วรรณกรรม และรูปแบบอ่ืนๆ 
(ข้อมูลพิพิธภัณฑ์งานศิลปะ งานวาดรูป สถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ , 2557) ดังที่แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครฉบับที่ 4 และ 5 ได้กล่าวถึงเป้าหมายการท าให้กรุงเทพมหานครขยายตัวจากเมือง
หลวงขนาดเล็กสู่มหานครใหญ่แห่งหนึ่งของโลก และเมื่อกรุงเทพฯได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลแล้ว จึง
ได้มีการน าเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากตะวันตกมาพัฒนาเมืองมากขึ้น โดยไม่ได้เน้นแค่การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและสังคมเท่านั้น แต่ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ที่ต้องการเน้นให้ผู้คนมีพ้ืนที่สาธารณะส าหรับสร้างการมีส่วนร่วม เช่น 
“ลานคนเมือง” ส าหรับจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ทั้งในบริเวณลานเสาชิงช้า สนามหลวง สวนลุมพินี 
สวนจตุจักร ฯลฯ (ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร, 2558)  

ดังนั้นในเป้าหมายของการก่อตั้งโครงการหอศิลป์ร่วมสมัยช่วงแรก เป็นไปเพ่ือรองรับการ
ท างานของศิลปินทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ และมีแนวทางจะสนับสนุนงานศิลปะร่วมสมัยเป็นหลัก เพราะ
ในอดีตรัฐขาดการสนับสนุนพ้ืนที่ทางศิลปะที่ได้มาตรฐาน ปัจจุบันเมื่อสังคมตะวันตกมีการพัฒนาด้าน
ศิลปะมากขึ้น ผ่านการส่งเสริมให้แต่ละเมืองมีหอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ซึ่งสอดคล้องกับความ
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ต้องการพัฒนาเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯในช่วงสมัยนั้นพอดี ซึ่งกรุงเทพฯได้สนับสนุนการสร้างพ้ืนที่
ส าหรับศิลปวัฒนธรรมเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมจากคนในสังคมอยู่ก่อนแล้ว รัฐจึงได้ส่งเสริมโครงการ
หอศิลป์เมื่อมีการเสนอนโยบายจากกลุ่มศิลปิน 

การเปล่ียนหอศลิป์เป็นศนูย์การค้าและการเรียกร้องจากกลุม่ศลิปิน 

ต่อมาในปี  พ .ศ . 2544 โครงการไม่สามารถด าเนิ นต่อได้  เนื่ องจากผู้ ว่ าราชการ
กรุงเทพมหานครคนใหม่ในขณะนั้น คือ คุณสมัคร สุนทรเวช ได้ล้มเลิกโครงการหอศิลป์เดิมไป และ
เปลี่ยนอาคารพาณิชย์ศูนย์การค้า โดยจะจัดพ้ืนที่ให้หอศิลป์อยู่ชั้นบนของอาคาร อีกทั้งจากเดิมที่
กรุงเทพมหานครเป็นผู้ลงทุนก็ถูกเปลี่ยนเป็นให้ภาคเอกชนลงทุนสัมปทานเช่าพ้ืนที่นาน 30 ปี  

“ในสมัยผู้ว่าฯสมัคร ท่านก็มีเหตุผลว่ากรุงเทพมหานครไม่ควรลงทุนเอง เพราะหนึ่ง
คือมันต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง เลยให้เอกชนหรือบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาลงทุน
แทน แต่จะเปลี่ยนไปท าเป็นอาคารสูงหลายชั้น มี complex ร้านค้าแบบศูนย์การค้า มีที่จอด
รถ และมีหอศิลป์อยู่ข้างบน ซึ่งมันก็กลับกันกับโครงการเดิม เพราะบริเวณตรงนี้รอบๆก็มีห้าง
มากพออยู่แล้ว ทั้ง MBK ทั้งสยามดิสคัฟเวอร์รี่ แล้วก็สยามสแควร์ เราก็เลยไม่เห็นด้วยกับ
โครงการของผู้ว่าฯสมัคร เลยชี้แจงไปว่าโครงการเดิมมันดีอยู่แล้ว แต่คุณสมัครก็ยังยืนยันว่าจะ
เอาโครงการใหม่เหมือนเดิม” (ชาญยุทธ มนูญวิริยะกุล, สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2558) 

โดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งนี้ ทางกรุงเทพมหานครได้ให้เหตุผลว่าเป็นเพราะไม่มี
งบประมาณ ดังที่มีการแถลงนโยบายงบประมาณในปี พ.ศ. 2544 ได้มีการก าหนดขึ้นเพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปด้วย 6 สาขา คือ 1) สาขาผังเมืองและ
การใช้ที่ดิน 2) การจราจร ขนส่ง และสาธารณูปโภค 3) สิ่งแวดล้อม 4) ทรัพยากรมนุษย์และสังคม 5) 
การบริหารและการปกครอง รวมทั้ง 6) การคลัง ซึ่งในสมัยของผู้ว่าฯสมัคร สุนทรเวชนั้น ได้ให้
ความส าคัญและสนับสนุนโครงการด้านการศึกษา สาธารณสุข และการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม
ต่างๆมากกว่าด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น การซ่อมแซมบาทวิถีจราจร, การจราจรขนส่ง, ระบบการ
จัดเก็บ ก าจัด และแยกขยะ, การแก้ปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้ง อุบัติเหตุและอุบัติภัย, การให้สวัสดิการ
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส, การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากคูคลอง, การใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน, การ
รักษาพยาบาล, การป้องกันยาเสพติด การสร้างลานกีฬาและพ้ืนที่สีเขียว เป็นต้น (ส านักข่าวออนไลน์
อาร์วายทีไนน์, 2543) 

หลังจากการเปลี่ยนนโยบายดังกล่าว ท าให้ เครือข่ายศิลปินมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง
โครงการไปในทางที่ตรงข้ามกับโครงการเดิมทั้งหมด จึงก่อให้เกิดการเรียกร้องด้วยความเคลื่อนไหว



50 
 

ของเครือข่ายและภาคประชาชนต่างๆที่ต้องการหอศิลป์ตามโครงการเดิม ทั้งศิลปิน อาจารย์ 
นักศึกษา และสื่อมวลชนบางกลุ่ม ได้ร่วมกันด าเนินการเรียกร้องผ่านการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว
มวลชน ให้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครทบทวนโครงการใหม่อีกครั้ง ซึ่งกระบวนการต่อสู้ช่วงแรก คือ สภา
คณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย คือ คุณปรีชา เถาทอง เป็นประธานยื่นจดหมายให้การระงับ
โครงการศูนย์การค้าดังกล่าว และขอเข้าพบผู้ว่าฯ เพ่ือรับฟังค าชี้แจงถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลง
โครงการฯ จากนั้นได้มีการจัดประชุมอย่างเป็นทางการที่อาคารรัฐสภา เพ่ือแสดงพลังและความ
คิดเห็นคัดค้านโครงการใหม่ ในปีต่อมา พ.ศ. 2544 กลุ่มศิลปิน น าโดยคุณวสันต์ สิทธิเขตต์ และคุณ
ประเทือง เอมเจริญ รวมทั้งตัวแทนอาจารย์กับนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ประมาณ 50 คน 
ได้ร่วมชุมนุมภายใต้ชื่อ “กิจกรรมวันทวงหอศิลป์  กรุงเทพมหานคร” ที่ หน้ าศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร โดยเรียกร้องให้ผู้ว่าฯ ด าเนินการก่อสร้างหอศิลป์บริเวณสี่แยกปทุมวันตามเดิม 
รวมทั้งได้มีการรวมตัวของเครือข่ายศิลปินที่ไม่ต้องการให้หอศิลป์เป็นศูนย์การค้า คือ “เครือข่าย
ศิลปินรณรงค์เพ่ือหอศิลป์ร่วมสมัยเฉลิมพระเกียรติแห่งกรุงเทพมหานคร” ผ่านการจัดอภิปราย 
กิจกรรมเสวนา และกิจกรรมรณรงค์เชิงให้ความรู้ทางศิลปะต่างๆ เช่น การจัดอภิปรายที่อนุสาวรีย์
อาจารย์ศิลป์ พีระศรี ภายในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
การรวมตัวขององค์กร สถาบัน ผู้คนในวงการศิลปะ และสื่อมวลชนต่างๆเพ่ือแถลงการณ์ขอให้
กรุงเทพมหานครทบทวนโครงการที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ฯลฯ (หอศิลปวัฒนธรรมแห่ ง
กรุงเทพมหานคร, 2552) 

นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความส าคัญของหอศิลป์มากขึ้น ผ่านการจัด
มหกรรมศิลปะเพ่ือประชาชนว่า “ฉันเรียกร้องหอศิลป์ ไม่เอาศูนย์การค้า” เช่น การจัดแสดงงาน
ศิลปะ การเรียกร้องบนเวที การจัดกิจกรรมศิลปะการแสดง ทั้งการแสดงของศิลปินและการแสดง
พ้ืนบ้านจากกลุ่มทางวัฒนธรรมต่างๆ บนพ้ืนที่สวนสาธารณะ ณ สี่แยกปทุมวัน ต่อมาได้มีการ
เดินขบวนเรียกร้องของเครือข่ายศิลปินฯและประชาชน ผ่านกิจกรรมวาดภาพเขียนยาว 4 กิโลเมตร 
แล้วเดินขบวนจากสี่แยกปทุมวันน าไปจัดวางรอบพ้ืนที่ส านักงานกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้คนกรุงเทพฯ
ตระหนักถึงความส าคัญของการมีหอศิลป์เป็นศูนย์กลางทางศิลปะในกรุงเทพฯ ซึ่งหลังจากมีการ
รณรงค์เรียกร้องพร้อมกับการด าเนินการคัดค้านทั้งในด้านกฏหมายและด้านการเคลื่อนไหวทางสังคม
แล้ว ศาลจึงมีค าสั่งระงับโครงการศูนย์การค้าดังกล่าว (ชาญยุทธ มนูญวิริยะกุล , สัมภาษณ์, 12 
มีนาคม 2558) 

จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายจากหอศิลปะร่วมสมัย มาสู่การสร้างศูนย์การค้าของ
ภาครัฐในสมัยผู้ว่าฯสมัคร สุนทรเวช ไม่เพียงเป็นการเปลี่ยนแปลงจากความต้องการของผู้ว่าฯเท่านั้น 
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แต่เป็นการเปลี่ยนไปตามบริบททางสังคมในขณะนั้น ที่กรุงเทพมหานครยังมีความต้องการที่จะพัฒนา
ในด้านความเป็นอยู่ของคนในสังคมก่อน ฉะนั้นการเปลี่ยนนโยบายเป็นศูนย์การค้าจึงเป็นเครื่องมือ
หนึ่งในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของกรุงเทพฯ เพราะเล็งเห็นว่าพ้ืนที่ศูนย์การค้าจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากกว่าหอศิลป์  แต่ก็ได้ เกิดการเรียกร้องเพ่ือให้
กรุงเทพมหานครสนับสนุนโครงการหอศิลป์ตามเดิมของกลุ่มศิลปิน ผ่านการสร้างกิจกรรมรณรงค์ให้
ความรู้แก่คนกรุงเทพฯด้านศิลปะและความส าคัญของการมีหอศิลป์ รวมทั้งการร่วมมือกับกลุ่ม
ศิลปวัฒนธรรม เช่น กลุ่มบ้านครัว ที่โดดเด่นในการทอผ้าไหม และกลุ่มการแสดงละครหรือนาฏศิลป์
พ้ืนบ้านต่างๆ แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวความต้องการของงานศิลปะกว้างกว่าวงการศิลปะร่วมสมัย
มากขึ้น เพราะได้กลุ่มศิลปวัฒนธรรมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียกร้องครั้งนี้ด้วย  

การเปล่ียนบทบาทจากพืน้ท่ีทางศลิปะร่วมสมยัสู่ศลิปวฒันธรรม 

หลังจากมีการระงับโครงการศูนย์การค้าที่ก าหนดขึ้นมาแทนโครงการหอศิลป์เดิมแล้ว ในช่วง
เวลาที่ต้องเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ เครือข่ายศิลปินฯได้จัดประชุมเพ่ือขยายความ
ร่วมมือไปสู่ชุมชนและองค์กรทางด้านวัฒนธรรม รวมถึงภาคประชาชน ผ่านการตั้งเป็น “เครือข่าย
ประชาชนเพ่ือหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร” ให้รับรู้และเข้าใจถึงประโยชน์ของการมีหอ
ศิลป์ และผลักดันให้หอศิลป์เป็นหนึ่งในนโยบายของกรุงเทพมหานครอีกครั้ง ผ่านการจัดกิจกรรม
รณรงค์ อย่างกิจกรรม "ART VOTE โหวตเพ่ือหอศิลป์" เพ่ือรณรงค์ให้คนกรุงเทพฯโหวตให้โครงการ
หอศิลป์ด้วย โดยกิจกรรมถูกจัดขึ้นที่ตรงสวนสาธารณะสี่แยกปทุมวันเช่นเดิม ซึ่งมีการจ าลองสถานที่
เลียนแบบบรรยากาศการเลือกตั้ง เช่น น าตู้คอนเทนเนอร์มาวางท าเป็นหอศิลป์เคลื่อนที่ มีเวที มีการ
แสดงต่างๆ แล้วให้คนที่มาร่วมงานเข้าคูหาเลือกตั้ง และกาว่าเลือกหรือไม่เลือกหอศิลป์  โดยรายชื่อที่
เห็นด้วยกับการสร้างหอศิลป์ร่วมสมัยมาประมาณ 50,000 กว่ารายชื่อ และได้น ารายชื่อเหล่านี้ไปให้
ผู้สมัครผู้ว่าฯทุกคน เพ่ือให้ผู้สมัครเหล่านั้นมาร่วมกิจกรรมโหวตนี้ด้วย ซึ่งส่วนใหญ่ก็โหวตให้ รวมทั้ง
คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน จนกระทั่งคุณอภิรักษ์ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในปี 
พ.ศ. 2547 เครือข่ายศิลปินและประชาชนจึงได้น าโครงการหอศิลป์เข้าหารืออีกครั้ง และได้รับการ
สนับสนุนเห็นชอบให้ด าเนินการจัดสร้างหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครตามโครงการเดิม 
(ชาญยุทธ มนูญวิริยะกุล, สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2558) ซึ่งการท ากิจกรรม Art Vote นอกจากจะ
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือรณรงค์ให้โครงการหอศิลป์ได้ด าเนินการต่อแล้ว แต่ยังเป็นเครื่องมือหนึ่งของ
กลุ่มศิลปินเพ่ือตั้งค าถามถึงความต้องการหอศิลป์จากประชาชน ในลักษณะที่เป็นการสร้างข้อผูกมัด
กับผู้สมัครผู้ว่าฯกรุงเทพมหานครไปในตัว เพ่ือท าให้แน่ใจว่าโครงการสามารถด าเนินการต่อได้จริง  



52 
 

เมื่อโครงการหอศิลป์ได้รับการอนุมัติให้กลับมาสร้างได้ตามเดิมแล้ว ผู้ว่าฯ อภิรักษ์ จึงได้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในวันที่ 24 มกราคม 
พ.ศ. 2548 โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ชุด เพ่ือ
ก าหนดนโยบายการด าเนินงานในด้านการก่อสร้าง การบริหารจัดการ และการสนับสนุนให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการในหอศิลป์ โดยมีประธานมูลนิธิเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทุกครั้ง
เป็นต้นไป (หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 2552) หลังจากจดทะเบียนหอศิลปกรุงเทพฯให้
เป็นมูลนิธิแล้ว ได้มีการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ในช่วงเริ่มต้นมีจ านวน 20 คน เพ่ือท าหน้าที่ออกระเบียบการบริหารงานของหอศิลป์ฯ ประกอบด้วย
กรรมการ 2 ส่วน คือกรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน 8 คน และกรรมการที่ได้จากการสรรหา จ านวน 
12 คน ทั้ งนี้ กรรมการโดยต าแหน่ ง ประกอบด้วย นายอภิรักษ์  โกษะโยธิน ผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ และกรรมการที่มาจากหน่วยงานภาครัฐ ส่วนของการสรรหา
จะเป็นตัวแทนจากเครือข่ายศิลปินและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะต่างๆ 

 นอกจากการคัดเลือกกรรมการเข้ามาบริหารงานเพ่ือให้หอศิลป์มีทิศทางหรือภาพของพ้ืนที่
ทางศิลปะที่ทันสมัยและทัดเทียมกับนานาชาติ เช่นเดียวกับการออกแบบอาคารทางสถาปัตยกรรมที่
น าเอาแนวทางหรือรูปแบบจากพิพิธภัณฑ์ โซโลมอน อาร์. กุกเกนไฮม์ (Solomon R. Guggenheim 
Museum) เป็นหนึ่ งใน พิ พิธภัณฑ์ที่ เป็นที่ รู้จักที่ สุ ดในนครนิ วยอร์กและเป็นจุดสั งเกตทาง
สถาปัตยกรรมที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่ง ออกแบบโดยแฟรงก์ ลอยด์ ไรต์ โดยอาจเรียกง่ายๆ ว่า "กุกเกน
ไฮม์" (ArtBangkok, ม.ป.ป.) โดยบริษัทโรเบิร์ต จี บุย ได้ท าการออกแบบอาคารที่ได้รับแรงบันดาลใจ
จากพิพิธภัณฑ์กุกเกนไฮม์ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกรุงเทพมหานคร (หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร, 2552) ได้แก่ 

1) เพ่ือสร้างอาคารที่มีความยืดหยุ่นสูงในการใช้สอยและเอ้ือต่อการปรับเปลี่ยน และเพ่ือให้
การจัดแสดงงานศิลปะเป็นไปอย่างอิสระหลากหลายภายในพ้ืนที่ พร้อมกับสามารถปรับแสง ปริมาณ 
และคุณลักษณะให้แตกต่างกันได้ 

2) เพ่ือสร้างอาคารที่มีลักษณะอันเหมาะสมและอิงรูปลักษณ์จากสถาปัตยกรรมไทย ซึ่งเป็น
ตัวแทนส าคัญของวัฒนธรรมไทย ท าให้มีความน่าตื่นเต้น เชื้อเชิญ และตอบสนองต่อประโยชน์ใช้สอย 
พร้อมกับสามารถสะท้อนความเคลื่อนไหวของศิลปะไทยร่วมสมัยได้ 

3) อาคารถูกออกแบบให้มีพ้ืนที่ (Space) ทรงสูง เพ่ือให้เหมาะสมกับการแสดงงานศิลปะ 
นอกจากนี้พ้ืนที่ใจกลางอาคารยังแสดงถึงเอกลักษณ์ของอาคาร และควรก าหนดภาพรวมของงาน
ตกแต่งภายในทั้งหมด 
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4) ภายในอาคารโดยเฉพาะห้องแสดงนิทรรศการ จะต้องใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติให้
มากที่สุด แต่แสงนั้นต้องได้รับการควบคุม ฉะนั้นชั้นบนของอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องแสดงงานศิลปะ
ได้รับการออกแบบให้ตอบสนองและพัฒนาแนวความคิดนี้ให้เป็นรูปธรรม 

 

 จากการออกแบบดังกล่าว จึงท าให้หอศิลปกรุงเทพฯมีลักษณะที่คล้ายกับพิพิธภัณฑ์กุกเกน
ไฮม์ค่อนข้างมาก ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการออกแบบพ้ืนที่เชิงเปิดโล่งทรงกระบอกและ
รูปทรงที่มีจุดศูนย์กลางนั้นเป็นไปเพื่อสร้างจุดน าสายตาสู่ชั้นบนของอาคาร ลักษณะเหล่านี้สามารถท า
ให้เห็นกิจกรรมในพ้ืนที่ใช้สอยได้ทุกชั้น เนื่องจากการแสดงให้เห็นกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนั้น สามารถ
ท าให้เกิดการตอบสนองจากผู้เข้าใช้บริการได้ทั่วถึง นอกจากนี้อาคารยังถูกออกแบบให้เป็นพ้ืนที่เพ่ือ
รองรับแผนการในอนาคตด้วย เช่น หากมีความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนส่วนของร้านค้าบางส่วนให้
เป็นพ้ืนที่ใช้งานทางศิลปะก็สามารถท าได้ ดังที่ในปัจจุบันนี้ก็ได้น าพ้ืนที่ร้านค้า 3 ส่วนมาใช้แสดงงาน
ศิลปะภายใต้โครงการ People’s gallery ของฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย 

 “หอศิลปกรุงเทพฯได้รับแรงบันดาลใจมาจากพิพิธภัณฑ์กุกเกนไฮม์ที่นิวยอร์ก คน
ออกแบบก็รับเอาสถาปัตยกรรมทรงโค้ง การเน้นใช้แสงธรรมชาติ และการออกแบบให้ทุกคน
ที่มาใช้ได้เห็นพื้นที่ทั้งหมดมาปรับใช้กับหอศิลปกรุงเทพฯ แต่งบประมาณที่จ ากัดและพื้นที่มี
ขนาดเล็กกว่า เลยท าได้จริงค่อนข้างยาก” (อนิวัฒน์ ทองสีดา, สัมภาษณ์, 26 กุมภาพันธ์ 
2558) 

 

(“พิพิธภัณฑ์ โซโลมอน อาร์. กุกเกนไฮม์” ที่มา: www.guggenheim.org) 
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(“พิพิธภัณฑ์ โซโลมอน อาร์. กุกเกนไฮม์” ที่มา: www.tripatlas.com) 

แต่ถึงแม้ว่าอาคารจะถูกออกแบบให้มีความทันสมัยในทุกๆด้าน ขณะเดียวกันก็ยังมีการอิง
รูปทรงที่แสดงประวัติหรือเอกลักษณ์ไทยอยู่ การออกแบบทางสถาปัตยกรรมครั้งนี้จึงสะท้อนให้เห็น
ถึงลักษณะรูปร่างและรูปทรงความเป็นไทย ได้แก่ 

1) การท าสอบเข้าของผนังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมไทยมาประกอบการออกแบบ
รูปทรงของอาคารภายนอก 

2) ช่วงหน้าต่างแคบๆ เป็นลักษณะรูปทรงแบบไทย ได้ถูกน ามาดัดแปลงให้เกิดเป็น
องค์ประกอบสมัยใหม่ในลวดลายและรูปทรง อีกท้ังยังเป็นส่วนควบคุมแสงธรรมชาติไม่ให้เข้าสู่อาคาร
มากหรือน้อยเกินไปในทิศตะวันตก 

3) การน ารูปแบบส่วนโค้งของหลังคาทรงไทย และรูปทรงอ่ืนๆของไทย เช่น ท่วงท่าร า และ
ภาชนะในอดีตมาเป็นส่วนประกอบของหลังคาและแผงกันแดดเหนือหลังคากระจกห้องแสดง
นิทรรศการ (หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 2552) 

(“หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร” ที่มา: กรวิภา อรรคนิตย์, 3 มีนาคม 2558)  
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(“หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร” ที่มา: กรวิภา อรรคนิตย์, 12 มีนาคม 2558) 

 กล่าวได้ว่าการออกแบบอาคารทางสถาปัตยกรรมของหอศิลปกรุงเทพฯ ที่ได้รับรูปแบบหรือ
แรงบันดาลใจมาจากอาคารพิพิธภัณฑ์กุกเกนไฮม์ สามารถแสดงถึงภาพแทนของความทันสมัย 
ทัดเทียมกับนานาชาติ ตามรูปแบบของพื้นที่ทางศิลปะยอดนิยมของตะวันตก ในขณะที่มีการประยุกต์
รูปแบบศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทยเข้ากับตัวอาคารด้วย เพ่ือเป็นพ้ืนที่ที่สามารถดึงดูดความสนใจ
จากคนรุ่นใหม่และคนเมืองที่ใช้ชีวิตหรือด าเนินวิถีชีวิตอยู่ในบริเวณใจกลางเมือง ที่แวดล้อมด้วย
ศูนย์การค้า ซึ่งเป็นพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของกรุงเทพฯ 

ไม่เพียงการออกแบบรูปทรงทางสถาปัตยกรรมของอาคารหอศิลป์เท่านั้น ที่เป็นเครื่องมือ
หนึ่งของการแสดงภาพของความเป็นพื้นที่ทางศิลปะ ที่สามารถสื่อถึงความทันสมัย ความสดใหม่ และ
มีมาตรฐานตามแนวทางของตะวันตก แต่การก าหนดเนื้อหากิจกรรมศิลปะภายในอาคารเองก็มีส่วนใน
การตอกย้ าภาพของหอศิลปะร่วมสมัยด้วยเช่นกัน ดังที่การบริหารภายใต้รักษาการผู้อ านวยการหอ
ศิลป์ นายฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมกับเครือข่ายศิลปินมาตั้งแต่เริ่มการเสนอ
โครงการไปจนถึงการเรียกร้องและเข้าร่วมบริหารหอศิลป์เรื่อยมา โดยในช่วงเริ่มเปิดบริการ ได้
ก าหนดนโยบายให้พ้ืนที่หอศิลป์แห่งนี้สามารถรองรับการจัดนิทรรศการประมาณปีละ 14 เรื่อง โดย
ส่วนมากเป็นกิจกรรมนิทรรศการ เช่น “ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง" เป็นการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ "นิทรรศการศิลปกรรมพระประวัติและ
พระกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอฯ", "นิทรรศการกรุงเทพฯ 226" และ “กิจกรรมศิลปนิพนธ์” 
จากมหาวิทยาลัยต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมศิลปะอ่ืนๆ เช่น  "เทศกาลหนังสั้น", "คอนเสิร์ตเพลง
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พระราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติ" และกิจกรรมศิลปะการแสดงนานาชาติ "เอเชียโธเปีย" เป็นต้น (หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 2552)  

จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว พบว่าส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมศิลปะร่วมสมัยและมีเนื้อหาค่อนข้าง
เฉพาะทาง แม้จะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างการแสดงหรือดนตรี ก็ยังเป็นดนตรีจากตะวันตกและ
การแสดงร่วมสมัยที่รับอิทธิพลจากต่างประเทศเช่นกัน อีกท้ังยังเป็นกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนหรือ
จัดขึ้นจากศิลปินและหน่วยงานที่มีชื่อเสียงเป็นหลัก แสดงให้เห็นถึงมุมมองของคณะท างานที่มีต่อ
ศิลปะ เพราะทุกๆการวางแผนกิจกรรมและการของบสนับสนุนจะต้องผ่านการพิจารณาจากองค์กร
ภาครัฐก่อนเสมอ จึงเปรียบเหมือนเป็นการตรวจตาหรือควบคุมเนื้อหาของกิจกรรมก่อนเผยแพร่สู่
สาธารณะ ฉะนั้นการจัดกิจกรรมศิลปะในขณะนั้นจึงมีข้อจ ากัด ทั้งด้วยการท างานที่เคยชินจากระบบ
ราชการและการควบคุมดูแลของภาครัฐ 

การเปลี่ยนอ านาจบริหารจากภาครัฐสู่หอศิลปกรุงเทพฯ 

ตามข้อตกลงของโครงการหอศิลป์ว่าเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ กรุงเทพมหานครจะต้องโอน
กรรมสิทธิ์การบริหารให้กับมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครอย่างเต็มตัว แต่แม้ว่า
กรุงเทพมหานครจะจดทะเบียนให้หอศิลป์เป็นมูลนิธิแล้ว ก็ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์การบริหารให้หอศิลป์
เต็มตัว จากที่คณะบริหารและคณะท างานส่วนใหญ่ยังเป็นเจ้าหน้าที่ชุดเดิมที่มาจากการแต่งตั้งของ
กรุงเทพมหานครที่มักมาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนกระทั่งได้ท าพิธีลงนามร่วมกันในการให้สิทธิ์อ านาจ
บริหารงานแก่หอศิลปกรุงเทพฯ เพ่ือให้การบริหารงานในหอศิลป์มีอิสระและรวดเร็วมากขึ้น ดังที่ 
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร กล่าวว่า 

“การด าเนินการดังกล่าวถือเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของหอศิลปฯ ในการที่จะให้องค์กร
อิสระเป็นผู้บริหารงานอย่างเต็มที่ ในการบริหารจัดการ กทม.ได้จัดตั้งมูลนิธิฯ ในการท าหน้าที่
ด าเนินการทั้งหมด ทั้งการเสริมสร้าง สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ เลือกนางลักขณา คุณาวิชยา
นนท์ ผู้อ านวยการหอศิลปะฯ กรุงเทพฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารอีก 12 คน ทั้งหมด
ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่มาตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา และกรรมการบริหารชุดใหม่มี
วิสัยทัศน์ที่จะผลักดันให้หอศิลป์ฯ กลายเป็นศูนย์ส่งเสริมการศึกษาความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ที่ส าคัญคือต้องการให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษามีโอกาสได้ศึกษาศิลปะแขนงต่าง ๆ ทั้ง
ในระดับประเทศ และสากลต่อไป” (ส านักข่าวไทย, 2554)  



57 
 

โดยกิจกรรมในช่วงหลังนี้ เริ่มเน้นด้านการศึกษามากขึ้น เช่น Workshop งานเสวนาวิชาการ 
เทศกาลดนตรี ภาพยนตร์นานาชาติ หรืองานส าหรับเด็ก ฯลฯ เพ่ือที่จะเข้าหากลุ่มเป้าหมายได้
หลากหลายมากขึ้น ไม่จ ากัดแค่คนที่สนใจหรือคุ้นเคยกับศิลปะมาก่อน ซึ่งสามารถท าให้ผู้คนที่แม้ไม่มี
ความรู้ทางศิลปะมาก่อนเกิดความสนใจได้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เน้นลงมือท าและมีส่วนร่วม 
ในขณะที่กิจกรรมนิทรรศการมีบทบาทเพ่ือให้การศึกษาเป็นหลัก ที่มักจะน าเสนอศิลปะเชิงแนวคิด 
(Conceptual art) หรือเนื้อหาที่จ ากัดความสนใจของผู้ชมบางกลุ่ม ในช่วงหลังนี้ได้เพ่ิมกิจกรรมที่
น าเสนองานด้านศิลปวัฒนธรรมมากข้ึน เช่น งาน Contemporary Japanese Crafts เป็นกิจกรรมที่
จัดแสดงงานหัตถกรรมของญี่ปุ่น ทั้งผ่านตัวนิทรรศการและกิจกรรม Workshop ที่สาธิตการปั้น
เครื่องมือเครื่องใช้จากศิลปินชาวญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ชมเป็นอย่างดีส าหรับส่วนของ
นิทรรศการ (ณรงศักดิ์ นิลเขต, สัมภาษณ์, 6 มกราคม 2558)  

จะเห็นว่าเมื่อส านักงานกรุงเทพมหานครได้มอบอ านาจบริหารและเปลี่ยนคณะกรรมการ
พร้อมกับคณะท างานบางส่วน เพ่ือให้หอศิลปกรุงเทพฯสามารถบริหารจัดการเองได้มากข้ึน และได้ให้
ความส าคัญกับวิสัยทัศน์การท าให้เป็นศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมส าคัญแห่งหนึ่ง โดยเน้นให้การศึกษา
ด้านศิลปะเป็นหลักผ่านกิจกรรมนิทรรศการด้วยงานศิลปะเชิงแนวคิด ในขณะที่สามารถสร้างการมี
ส่วนร่วมจากกิจกรรมศิลปะเชิงวัฒนธรรมได้มากกว่า  

กล่าวโดยสรุปคือ หอศิลปกรุงเทพฯเป็นหอศิลป์ที่พัฒนามาจากความต้องการของศิลปินที่
กรุงเทพมหานครควรจะมีหอศิลป์ที่ได้มาตรฐาน เพ่ือเป็นพ้ืนที่รองรับสนับสนุนการท างานของศิลปิน
ในสังคมไทย ต่อมาเครือข่ายศิลปินได้สร้างความร่วมมือจากศิลปะด้านวัฒนธรรมมากขึ้น เพ่ือเข้า
มาร่วมรณรงค์เรียกร้องให้รัฐสนับสนุนโครงการหอศิลปะร่วมสมัยเช่นเดิม ในการก าหนดนโยบายเมื่อ
ได้เปิดใช้บริการช่วงแรก จึงมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมทั้งงานศิลปะร่วมสมัยและงานศิลปวัฒนธรรมไป
พร้อมกัน แต่เน้นรูปแบบกิจกรรมศิลปะที่รับอิทธิพลหรือองค์ความรู้มาจากตะวันตกมากกว่า ต่อมา
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอ านาจการบริหาร ท าให้การท างานส่วนหนึ่งอยู่นอกกการควบคุมของรัฐมาก
ขึ้น แต่ก็ยังต้องคอยส่งแผนประจ าปีให้คณะกรรมการอนุมัติเสมอ ซึ่งเมื่อได้เปลี่ยนแปลงคณะท างาน
บางส่วนแล้ว ท าให้กิจกรรมมีเนื้อหาหลากหลายมากข้ึน และเน้นการส่งเสริมความรู้ทางศิลปะผ่านทั้ง
กิจกรรมเชิงแนวคิดและศิลปวัฒนธรรม แต่จากสถิติและการประเมินเบื้องต้นของหอศิลป์ท าให้ทราบ
ว่า ผู้ชมคนไทยนิยมงานศิลปเชิงวัฒนธรรมมากกว่า เนื่องจากสามารถที่จะมีส่วนร่วมและคุ้นเคยกว่า
งานศิลปะร่วมสมัยที่รับอิทธิพลมาจากตะวันตก 

การนิยามความหมายใหม่ของ “ศิลปวัฒนธรรม” ส าหรับหอศิลปกรุงเทพฯ 
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นอกจากการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายหรือเป้าหมายการท างานของหอศิลป์ จะสามารถ
แสดงให้เห็นทิศทางของกิจกรรมศิลปะแล้ว ยังท าให้เห็นถึงการก าหนดสร้างควาหมายของค าว่า 
“ศิลปวัฒนธรรม” ในหอศิลปกรุงเทพฯ โดยในสมัยผู้ว่าฯ ดร. พิจิตต รัตตกุล มีชื่อโครงการก่อสร้างว่า 
“หอศิลปะร่วมสมัยแห่งกรุงเทพมหานคร” ซึ่งโครงการนี้ก็ได้สร้างเครือข่ายศิลปินได้ระดับหนึ่ง และ
ส่วนมากเป็นกลุ่มศิลปินร่วมสมัย แต่ในช่วงที่มีการรณรงค์เรียกร้องให้หอศิลป์ได้ด าเนินการอีกครั้ง ได้
มีความต้องการที่จะขยายเครือข่ายเพ่ิมขึ้น จากการเชิญกลุ่มคนที่ท างานด้านวัฒนธรรม อย่างเช่น 
ละครพ้ืนบ้าน ละครเวที ดนตรีพ้ืนบ้าน ฯลฯ เหล่านี้มาร่วมรณรงค์ด้วย แต่เนื่องจากบางกลุ่มได้นิยาม
ตัวเองว่าเป็น “นักวัฒนธรรม” ไม่ใช่ “ศิลปิน” ในตอนที่ได้โครงการกลับมาด าเนินการแล้ว จึงมองว่า
ควรจะเปลี่ยนจากค าว่า “หอศิลปะร่วมสมัย” มาเป็น “หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร” เพ่ือ
จะได้เปิดโอกาสให้คนกลุ่มอ่ืนๆได้เข้ามามีส่วนร่วมได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้หอศิลป์สามารถ
ขยายตัวให้มีงานเชิงวัฒนธรรมเข้ามาได้อีกด้วย (ชาญยุทธ มนูญวิริยะกุล , สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 
2558) แต่จากการศึกษากิจกรรมที่จัดในช่วงแรกของการเปิดหอศิลป์ พบว่าส่วนใหญ่เป็นกิ จกรรม
นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย และกิจกรรมที่จัดเป็นส่วนหนึ่งของงานอย่าง กิจกรรมน าชม และแม้จะมี
กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมอย่างการแสดง ดนตรี และภาพยนตร์ แต่ก็ยังมีเนื้อหาที่ถูกจ ากัด เพราะ
ส่วนมากเป็นงานนอกกระแสนิยมหรือมีความเฉพาะทาง 

ในขณะที่หลังจากหอศิลป์ได้สิทธิ์การบริหารมาจากกรุงเทพมหานครแล้ว ท าให้สามารถมี
กิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้นได้ โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ต้องผ่านการประชุมเพ่ือคัดเลือกกับภัณฑารักษ์ 
(Curator) ของหอศิลปกรุงเทพฯก่อน จากอ านาจหน้าที่ดังกล่าว ท าให้เห็นว่ามุมมองที่ภัณฑารักษ์มี
ต่องานศิลปะต่างๆนั้น สามารถจะบ่งบอกได้ถึงการรับรู้ทางศิลปะของหอศิลป์ และองค์ความรู้นี้จะ
เป็นสิ่งที่หอศิลป์ต้องการจะปลูกฝังสู่ผู้ชมคนไทย ซึ่งภัณฑารักษ์มองว่า “ศิลปวัฒนธรรม” ของที่หอ
ศิลปกรุงเทพฯแห่งนี้ก็คือ “ศิลปะร่วมสมัย” เพราะค าว่า “วัฒนธรรม” ในที่นี้ไม่ได้นิยามตาม
ความหมายของกระทรวงวัฒนธรรม ในแง่การอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบไทยๆ แต่เป็นวัฒนธรรมที่ร่วม
สมัยที่เป็นวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันมากกว่า 

“จริงๆแล้วศิลปวัฒนธรรมของที่นี่ก็คือศิลปะร่วมสมัย เพราะบางงานอย่าง งานร า
ฟ้อนที่เป็นศิลปวัฒนธรรมในนิยามของกระทรวงวัฒนธรรม เราก็ไม่ได้ไปแตะมากนัก และ
หลายอย่างมันเป็นไปตามต าแหน่งที่ตั้งของหอศิลป์ที่อยู่ตรงนี้ด้วย คือมันอยู่ใจกลางเมือง มันก็
ต้องตอบรับกับกลุ่มคนที่เป็นหลักของเรา คือ 70% เป็นระดับน้องนักศึกษา เพราะเป็นวัยที่มี
ความสนใจมีกลุ่มก้อนความคิดที่อยู่กับความร่วมสมัย ถ้ามองในประเด็นด้านวัฒนธรรมของ
กระทรวง หรือในมุมอนุรักษ์ พี่คิดว่าเราไม่ได้ไปแตะตรงนั้นนัก แต่เรามักท างานที่มันเป็น
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วัฒนธรรมแบบที่อยู่ในสมัยนี้มากกว่า เช่น งานดนตรีในไทยก็จะมีแจ๊ส คลาสสิคัล และปีอป 
อะไรแบบนี้” (พิชญา ศุภวานิช, สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2558) 

ในขณะเดียวกันมุมมองของผู้ชมที่มีต่อค าว่า “ศิลปวัฒนธรรม” มีทั้งเห็นด้วยหรือเข้าใจ
สอดคล้องกับการน าเสนองานของหอศิลป์ เช่นบางคนมองว่างานศิลปวัฒนธณรมก็คือทุกสิ่งทุกอย่าง
ในวัฒนธรรม ที่มาจากการผสมผสานกันอย่างไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของศิลปินและการตีความ
จากผู้ชม ซึ่งในหอศิลป์แห่งนี้ก็สามารถตอบโจทย์ของการสนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรมได้ เพราะอย่าง
น้อยก็มีความหลากหลาย ไม่ได้มีแค่งานศิลปะจากคนไทย แต่มีการจัดงานจากต่างประเทศ ท าให้ได้
เห็นวิถีชีวิตรวมทั้งมุมมองความคิดของคนได้หลากหลายขึ้นด้วย (วรรณพร เอ่ียมศรี , สัมภาษณ์, 7 
กุมภาพันธ์ 2558) ซึ่งก็ยังมีบางคนที่เห็นต่างไป โดยมองว่าหอศิลป์ที่นี่น่าจะเป็นจุดยืนของงาน
ศิลปวัฒนธรรม แต่เมื่อเข้ามาก็ยังไม่เห็นงานแบบวัฒนธรรมไทยแบบชัดเจน เห็นแต่งานศิลปะแบบ
ใหม่ๆ ขนาดการออกแบบร้านค้ายังดูเป็นตะวันตกไปหมด ตามความเห็นส่วนตัวมองว่างาน
ศิลปวัฒนธรรมตามแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือชาวต่างชาตินั้นยังโดดเด่นและชัดเจนมากกว่าที่นี่ โดยรวมยัง
ไม่เข้าใจว่าหอศิลป์ที่นี่ตั้งขึ้นมาเพ่ืออะไร นอกจากต้องการเป็นพ้ืนที่ที่แสดงงานศิลปะ เพราะเห็นว่ายัง
ขาดการอธิบายหรือการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนให้คนส่วนใหญ่ได้มีพ้ืนฐานความรู้ทางศิลปะอย่าง
ทั่วถึง จึงมองว่าหอศิลป์กรุงเทพก็เป็นพ้ืนที่ที่คนเฉพาะกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับวงการศิลปะเท่านั้น
จึงจะเข้ามาในหอศิลป์บ่อยครั้ง  

 “ตั้งแต่เข้ามาก็ยังไม่เห็นงานแบบวัฒนธรรมไทยเลย ไม่ค่อยเห็นเลยนะ ส่วนใหญ่จะ
เป็นงานศิลปะแบบใหม่ๆ ขนาดร้าน shop ยังโคตรฝรั่งเลย ความเป็นศิลปวัฒนธรรมตาม
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อชาวต่างชาติยังโดดเด่นมากกว่าอะ โดยรวมแล้วก็ยังไม่เคยเข้าใจว่าหอศิลป์
ที่นี่ตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร นอกจากต้องการเป็นพื้นที่ที่แสดงงานศิลปะ” (ทินัดดา กิตติตระกูลจันท์
, สัมภาษณ์, 7 มกราคม 2558) 

กล่าวได้ว่าแม้หอศิลปกรุงเทพฯจะมีเป้าหมายการท างานที่เน้นสนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรม
เป็นหลัก แต่เพราะมุมมองหรือความเข้าใจในค าว่า “ศิลปวัฒนธรรม” ที่แตกต่างกันของทั้งฝั่งบริหาร 
ฝั่งจัดกิจกรรมนิทรรศการศิลปะ และฝั่งผู้ชมหรือผู้ใช้บริการคนไทยที่ทั้งมีมุมมองสอดคล้องและ
แตกต่างจากหอศิลป์ แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในศิลปะที่แตกต่างกันระหว่างผู้จัดกิจกรรมศิลปะกับ
ผู้ชม เมื่อเข้าใจค าว่าศิลปะแบบใดก็จะน าเสนอแนวทางแบบนั้นสู่สายตาผู้ชม ในขณะที่ผู้รับสารมี
ความหลากหลายที่จะรับรู้หรือตีความได้มากกว่า ตามประสบการณ์หรือบริบททางสังคมที่ สั่งสมมา
ต่างกันไป  

การก าหนดพื้นที่ตั้งใจกลางเมือง 
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หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกปทุมวัน หัวมุม ถนนพระราม 1 
และ ถนนพญาไท บริเวณใกล้เคียงมีพ้ืนที่ทางศิลปะคือ พิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน และหอ
ศิลป์จามจุรีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส าหรับในด้านคมนาคม ตัวอาคารหอศิลป์มีทางเข้าออกสาม
ทางคือ ด้านหน้าตรงข้ามกับห้างสรรพสินค้ามาบุญครองและสนามกีฬาแห่งชาติ ด้านหลังตรงข้ามกับ
ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ และชั้น 3 ที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ 
นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางโดยรถประจ าทางได้ประมาณ 22 สาย 

ที่มาของการเลือกพ้ืนที่ตั้งหอศิลป์ในย่านปทุมวันนั้น เนื่องมาจากคณะกรรมการและ
เครือข่ายศิลปินที่เสนอโครงการในขณะนั้นมองว่า บริเวณย่านปทุมวันเป็นแหล่งรวมของเยาวชนวัยรุ่น 
เป็นพื้นที่ที่มีสิ่งก่อสร้างหลากหลาย ทั้งศูนย์การค้า มหาวิทยาลัย สนามกีฬา และพ้ืนที่ทางศิลปะอย่าง 
พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ต่างๆที่อยู่ในบริวเณใกล้เคียง รวมทั้งเป็นพ้ืนที่ที่สะดวกในการเดินทางเข้ามา 
รวมทั้งเป็นพ้ืนที่ที่รู้จักโดยทั่วไปอยู่แล้ว การที่จะมีหอศิลป์เพ่ิมขึ้นในบริเวณนี้จึงสามารถเป็นทางเลือก
ส าหรับผู้คนและเยาวชนได้ค่อนข้างมาก ทั้งในแง่การเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ
ทางศิลปวัฒนธรรม และสามารถใช้พื้นที่ในการแสวงหาความรู้ การแสดงออก และพักผ่อนหย่อนใจได้
ในพ้ืนที่เดียวกัน และพยายามท่ีจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของหอศิลป์ที่เต็มไปด้วยความเงียบและไม่น่าเข้า 
มาเป็นหอศิลป์ที่น่าเข้าใช้บริการ เป็นมิตร และมีกิจกรรมหลากหลายไม่ใช่แค่เดินดูงานศิลปะ 
(อนิวัฒน์ ทองสีดา, สัมภาษณ์, 26 กุมภาพันธ์ 2558) ซึ่งนอกจากปัจจัยด้านพ้ืนที่ตั้งจะมีผลต่อการลบ
ภาพเดิมๆของหอศิลป์แล้ว ปัจจัยของการออกแบบอาคารก็มีผลต่อภาพแทนเหล่านั้นด้วย  

ซึ่งการรับรู้และมุมมองต่อการเลือกตั้งพ้ืนที่หอศิลป์ในบริเวณสี่แยกปทุมวันนั้น ผู้ที่เข้าใช้
บริการมองว่า การจัดกิจกรรมทางศิลปะของหอศิลป์กรุงเทพสามารถท าให้เข้าถึงศิลปะได้ง่ายขึ้น 
เนื่องจากสถานที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง อาจจะล าบากส าหรับคนบ้านไกล แต่โดยรวมแล้วถือว่าง่าย 
เพราะการตั้งอยู่ใจกลางเมืองท าให้เดินทางได้สะดวก (สุวิชชา อังกุรัตน์, สัมภาษณ์, 9 กันยายน 2557) 
เช่นเดียวกับมุมมองที่ว่า หอศิลปกรุงเทพฯยังต่างจากหอศิลป์หรือแกลเลอรี่ที่เคยไปมา เช่น หอศิลป์
ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพและภาพจัดแสดงในศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอร์รี่ (Siam Discovery) 
เนื่องจากหอศิลป์ในมหาวิทยาลัยนั้นมีขนาดเล็กกว่าและเป็นพื้นที่ส าหรับจัดแสดงผลงานของนักศึกษา 
งานจึงไม่มีความหลากหลาย อีกทั้งบรรยากาศในหอศิลปกรุงเทพฯยังเหมาะกับการชมงานศิลปะที่
ต้องใช้สมาธิมากกว่าภาพจัดแสดงในศูนย์การค้า (ภัทราภรณ์ ทัศนา, สัมภาษณ์, 8 กุมภาพันธ์ 2558) 

จากการศึกษาแนวทางในการก าหนดพ้ืนที่ตั้งของอาคารหอศิลปกรุงเทพฯ ท าให้ได้ทราบและ
เข้าใจถึงความหมายของการเลือกพ้ืนที่บริเวณนี้เป็นที่ตั้งอาคาร ที่ต้องการให้หอศิลป์สามารถสร้างการ
มีส่วนร่วมกับผู้คนในสังคมได้ทั่วถึงมากขึ้น เพราะตั้งอยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก และผู้คนส่วน
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ใหญ่รู้จักพ้ืนที่บริเวณมาก่อน ซึ่งเป็นอีกบริบทหนึ่งที่สามารถก าหนดภาพแทนของหอศิลป์ที่ถูก
น าเสนอออกสู่ภายนอก ว่าเป็นพ้ืนที่เพ่ือพักผ่อนหย่อนใจของคนเมืองแห่งหนึ่ง ในขณะเดียวกันก็มี
เป้าหมายให้พ้ืนที่หอศิลป์แห่งนี้สามารถเป็นได้ทั้งพ้ืนที่เพ่ือการศึกษาของเยาวชนและผู้ที่สนใจ รวมทั้ง
เป็นศูนย์กลางการแสดงงานศิลปะของกรุงเทพฯผ่านการการจัดการเลือกพ้ืนที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง และ
การจัดการบทบาทของพ้ืนที่ต่างๆในอาคาร  

กระบวนการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในศิลปะผ่านบทบาทพื้นที่ใช้สอย 

 นอกจากการเลือกพ้ืนที่ตั้งให้อยู่ใจกลางเมือง รวมทั้งการออกแบบรูปทรงสถาปัตยกรรมที่มี
ลักษณะทันสมัยดังที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว การออกแบบและการก าหนดบทบาทพ้ืนที่ใช้สอยภายในนั้น
สามารถแสดงให้เห็นถึงกระบวนการสร้างการรับรู้และความหมายสู่ผู้ชมได้เช่นกัน เพ่ือให้ผู้ชมและคน
ในสังคมได้ตระหนักรับรู้ถึงบทบาทของพ้ืนที่ศูนย์กลางการเรียนรู้ทางศิลปะในกรุงเทพฯ ผ่านการจัด
วางเส้นทางและพ้ืนที่ต่างๆภายในอาคาร โดยหอศิลปกรุงเทพฯถูกออกแบบมาให้มี 9 ชั้นที่อยู่บนดิน 
รวมชั้นใต้ดินอีก 3 ชั้น เป็นทั้งหมด 12 ชั้น และมีทางเดินเข้าออก 3 ทาง คือด้านหน้า ด้านหลัง และ
ทางเชื่อมรถไฟฟ้าชั้น 3 เพ่ือความสะดวกสบายที่สามารถเดินทางมาได้หลากหลายเส้นทาง โดยจะ
ศึกษาการจัดวางและบทบาทของพ้ืนที่ใช้สอยภายในหอศิลปกรุงเทพฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้พื้นที่
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะในฝั่งของหอศิลป์ และการเข้าใช้พ้ืนที่ตามความเข้าใจของ
ผู้ใช้บริการว่ามีความแตกต่างหรือรับรู้ตรงกันหรือไม่ จากการสังเกตการณ์และสอบถามข้อมูลด้านการ
เข้าใช้พื้นที่ท้ังของเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการดังต่อไปนี้ 

 พ้ืนที่ส าหรับประชาชน 

ก่อนที่จะมีหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เดิมพ้ืนที่บริเวณสี่แยกปทุมวันแห่งนี้เป็น
สวนสาธารณะ ซึ่งในสวนสาธารณะดังกล่าวได้มีพ้ืนที่ “ห้องสมุดประชาชน” พ้ืนที่ทั้งสองได้ถูกสร้าง
ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านพ้ืนที่สาธารณะภายใต้การบริหารจัดการของส านักงาน
กรุงเทพมหานคร ที่แวดล้อมไปด้วยศูนย์การค้า มหาวิทยาลัย และสามารถเดินทางได้สะดวกเพราะอยู่
ใจกลางเมือง และผู้ใช้งานส่วนใหญ่คือประชาชนที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง จนกระทั่งมีการ
ก่อสร้างหอศิลป์ในที่แห่งนี้ จึงมีก าหนดให้สร้างห้องสมุดส าหรับประชาชนขึ้นตามเดิมด้วย แต่เมื่อมี
การโอนสิทธิ์บริหารจากรุงเทพมหานครมาให้มูลนิธิหอศิลป์จัดการเองแล้ว จึงได้เปลี่ยนบทบาทจาก
ห้องสมุดประชาชนเป็น “ห้องสมุดศิลปะ” เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจหลักของหอศิลป
กรุงเทพฯ โดยเพ่ิมส่วนของการจัดหนังสือทางศิลปะเข้าไปเพ่ิมมากขึ้น และมีการจัดกิจกรรมทาง
ศิลปะส าหรับเด็ก วัยรุ่น และประชาชนทั่วไป  
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ปัจจุบันภายในห้องสมุดศิลปะ มีการแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยชัดเจนคือ พ้ืนที่ส าหรับอ่านหนังสือ
ศิลปะภาษาต่างประเทศเช่น งานศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรม ฯลฯ พ้ืนที่ส าหรับนั่งอ่าน
หนังสือพิมพ์ พ้ืนที่ที่จัดเก็บและอ่านหนังสือภาษาไทย เช่น สื่อสิ่งพิมพ์นิทรรศการ (Exhibition 
Publications) หนังสือเกี่ยวกับการเรียนการสอนศิลปศึกษา ประวัติศาสตร์ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและ
เอเชียอาคเนย์ ดนตรี วรรณกรรม และการท่องเที่ยว ฯลฯ พ้ืนที่เพ่ือการนั่งท างานหรือท าการบ้าน ที่มี
ชั้นหนังสือเกี่ยวกับหนังสือที่เกี่ยวกับสารานุกรมเยาวชน หนังสือที่แต่งขึ้นโดยพระบาทสมเด็จจพระ
เจ้าหัวอยู่และพระบรมวงศานุวงศ์ หนังสือแนวนวนิยาย แนวประดิษฐ์ (D.I.Y) นิตยสารที่เกี่ยวกับ
ศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และวัยรุ่นวางล้อมรอบอยู่ พ้ืนที่เพ่ือการใช้งานคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต รวมทั้งพ้ืนที่ส าหรับเด็ก ด้านในตกแต่งด้วยสีสันและมีเส้นทางให้เด็กวิ่งเล่นหรือส่งเสียง
ดังได้ และมีหนังสือส าหรับเด็กอยู่มากพอสมควร  

จากการสังเกตการณ์พบว่าในแต่ละสัดส่วนพื้นที่ทั้ง 7 ส่วน ก็ยังมีผู้เข้าใช้หลากหลายแตกต่าง
กัน โดยพ้ืนที่ที่มักมีประชาชนทั่วไปและไม่ได้ต้องการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะมากนักจะเป็น
พ้ืนที่การบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์ พื้นที่ของการนั่งอ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสาร พื้นที่ส าหรับ
เด็ก รวมทั้งพ้ืนที่ของการนั่งท างานส่วนตัว นอกจากนี้ยังมีผู้คนบางกลุ่มเข้ามาใช้พ้ืนที่ตามความเข้าใจ
ส่วนตัว เช่น บางครั้งมีคนเข้ามาสวดมนต์หรือขอพรในห้องสมุด เนื่องจากเชื่อว่าเวลาที่มาห้องสมุด
แล้วจะช่วยให้หายจากอาการเจ็บป่วย หรืออีกกรณี ที่มักจะมีผู้ใช้บริการท าผิดกฏแบบตั้งใจ ดังที่เคยมี
ผู้ใช้บริการคนหนึ่งต้องการจะท างานส่วนตัว แต่ไม่ยอมไปท าในพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ โดยพยายามจะท าใน
ที่ให้เฉพาะอ่านหนังสือ แม้จะโดนเจ้าหน้าที่เตือน แต่ก็ใช้วิธีน าหนังสือมาตั้งไว้แล้วท างานส่วนตัวต่อไป 
(กมลรัตน์ สุขมาก, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2558) จากข้อมูลดังกล่าวท าให้เห็นว่า แม้หอศิลป์จะมี
กฏเกณฑ์หรือวิธีการที่จะจัดการกับพื้นท่ี เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ที่ไม่ได้มาเพราะต้องการชม
งานศิลปะเพียงอย่างเดียว โดยเสนอพ้ืนที่ทางเลือกอย่างห้องสมุดไว้ และได้จัดสัดส่วนเพ่ือรองรับ
ส าหรับการใช้งานที่หลากหลายแล้วก็ตาม แต่คนที่เข้าใช้บริการบางส่วนก็ไม่ได้เกิดความเข้าใจหรือ
รับรู้ถึงเป้าหมายของพื้นที่นั้นๆในแบบเดียวกับสิ่งที่หอศิลป์ก าหนดไว้เสมอไป เช่นเดียวกับการใช้พื้นที่
ตามความเข้าใจของผู้ใช้บริการดังจะกล่าวถึงต่อไปนี้ 

พ้ืนที่ของการรวมกลุ่มเรียกร้องทางการเมือง 

อีกหนึ่งการรับรู้หรือความเข้าใจในการเข้าใช้พ้ืนที่หอศิลปกรุงเทพฯ คือ การเป็นสถานที่
ส าหรับรวมกลุ่มเรียกร้องทางการเมืองต่างๆ จากทั้งการสังเกตการณ์ด้วยตัวเองและจากข้อมูลข่าวสาร
พบว่า กิจกรรมเรียกร้องทางการเมืองเหล่านี้มักจะถูกจัดขึ้นที่ลานหน้าอาคารเป็นหลัก เดิมนั้นพ้ืนที่
ลานด้านหน้าหอศิลป์ เป็นลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ เหมาะส าหรับจัดกิจกรรมกลางแจ้ง อาทิ 
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คอนเสิร์ต ภาพยนตร์ และอ่ืนๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของหอศิลป์โดยตรง แต่ส าหรับการ
รวมกลุ่มจัดกิจกรรมเรียกร้องทางการเมืองส่วนใหญ่ที่มักเกิดขึ้นในบริเวณพ้ืนที่นี้นั้น ส่วนมากเป็น
กิจกรรมที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากหอศิลปกรุงเทพฯมาก่อน เพราะมีกฏระเบียบระบุไว้ว่าหอศิลป
กรุงเทพฯต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ซึ่งแม้จะไม่เคยอนุญาตแต่เพราะเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่ผู้คนส่วน
ใหญ่รู้จักและเดินทางมาสะดวก ท าให้ผู้คนสามารถมารวมกลุ่มและจัดกิจกรรมได้เลยโดยที่หอศิลป์ไม่
อาจคัดค้านหรือผลักดันให้ออกไปได้ เนื่องจากมีก าลังเจ้าหน้าที่น้อยกว่า จึงมีการติดต่อให้เจ้าหน้าที่
ต ารวจเข้ามาควบคุมเอง รวมทั้งมีการตั้งข้อตกลงในเรื่องการใช้พ้ืนที่ว่าจะต้องควบกลุ่มชุมนุมไม่ให้
สร้างความเดือดร้อนให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการหอศิลป์ ซึ่งก็มีการตอบรับกันด้วยดี (ชาญยุทธ มนูญวิริยะ
กุล, สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2558) เช่น งานชุมนุมกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ 
(นปช.), คณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (กปปส.), ชุมนุม “ต้านเขื่อนแม่วงก์” เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2556 
และกิจกรรมจุดเทียนเขียนสันติภาพเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 เป็นต้น ดังที่ผู้ชมบางส่วนได้แสดง
ความเห็นกับการรับรู้ว่าลานหน้าอาคารหอศิลป์การเป็นแหล่งนัดชุมนุมประท้วงทางการเมืองต่างๆ 
จนท าให้บางครั้งหอศิลป์ต้องปิดบริการท าให้ผู้ชมเข้ามาใช้บริการในหอศิลป์ไม่สะดวกและบางครั้งต้อง
ห่างหายจากการมาหอศิลป์ไปช่วงหนึ่ง (นภัส จันทร์แสง, สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2558) 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ร่วมจัดกับหอศิลป์แต่มีเนื้อหาเชิงเรียกร้องทางการเมืองเช่นกัน จะ
ถูกจัดในบริเวณโถงกลางชั้น 1 โดยห้องโถงตรงกลางส่วนมากจะมีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ
ต่างๆ ภายใต้การดูแลของฝ่ายกิจกรรมเครือข่ายในการติดต่อขอใช้พ้ืนที่ขององค์กรภายนอก ดัง
กิจกรรมที่จัดขึ้นร่วมกับเครือข่ายมักกะสันและฝ่ายกิจกรรมเครือข่ายของหอศิลป์ เพราะในงาน 
“มักกะสันสวนสร้างสรรค์” นี้หอศิลป์เองก็เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายมักกะสันด้วย (พัชรพร เนียม
สร้อย, สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2558) โดยจะเป็นงานที่เกี่ยวกับการรวมตัวของภาคประชาชน และมี
การรวบรวมผู้สร้างแรงบันดาลใจ รวมทั้งคนดังหลากสาขาอาชีพทั้งนักวิชาการ ศิลปิน สถาปนิก 
ประชาชนจิตอาสา ร่วมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพ่ิมพ้ืนที่สวนสาธารณะให้กรุงเทพมหานคร 
เพ่ือรณรงค์และสร้างกระแสสังคมเปิดพ้ืนที่ภาคประชาชน เข้าร่วมสร้าง “มักกะสัน” กว่า 750 ไร่ 
เป็นพ้ืนที่สีเขียว โดยมุ่งหวังให้เกิดการรับรู้ของสังคม และสามารถร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์เพ่ือ
น าเสนอต่อรัฐบาล โดยภายในงานจะมีกิจกรรมที่สร้างการรับรู้ผ่านนิทรรศการ การเสวนา การเสนอ
แนวความคิดผ่านรูปแบบ Park Talk จากประชาชนในสาขาอาชีพต่างๆ เพ่ือหาแนวทางเป็นข้อสรุป
น าเสนอต่อรัฐบาลในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบ สวนสาธารณะหรือพ้ืนที่สร้างสรรค์ แทนที่จะ
จัดสรรให้เอกชนน าไปพัฒนาเป็นโครงการศูนย์การค้าหรือท าก าไรจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ (หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 2558) กล่าวได้ว่าพ้ืนที่หอศิลปกรุงเทพฯ นอกจากจะเป็นพ้ืนที่
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ส าหรับศิลปะแล้ว ยังถูกใช้เป็นพ้ืนที่ทางการเรียกร้องเชิงการเมืองอีกด้วย โดยมีลานด้านหน้าอาคาร
และโถงกลางชั้น 1 เป็นพ้ืนที่หลักในการรวมกลุ่มเรียกร้องดังกล่าว เนื่องจากเป็นพ้ืนที่สาธารณะแห่ง
ใหม่และตั้งอยู่ใจกลางของเมืองหลวง ล้อมรอบด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ศูนย์การค้า ลาน
จอดรถ มหาวิทยาลัย และสามารถเดินทางมาได้สะดวก 

 พ้ืนที่ส าหรับการสร้างเครือข่ายสู่ศิลปินมือสมัครเล่น, องค์กรภายนอก, และประชาชนทั่วไป 

 ในพ้ืนที่หอศิลปกรุงเทพฯแห่งนี้มีการจัดสรรพ้ืนที่ส าหรับการแสดงงานหรือกิจกรรมเพ่ือ
สนับสนุนศิลปะ ศิลปิน และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอกไว้ชัดเจน ในบริเวณโถง
ว่างชั้นใต้ดิน, โถงกลางชั้น 1, ส่วนจัดแสดง People’s gallery ชั้นที่ 2, และตามทางเดินของชั้นที่ 3-
5 โดยอยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ รายได้ และแรงสนับสนุนจากภาคเอกชนและภาครัฐในหน่วยงานอ่ืนมากขึ้น โดย
ส่วนมากเป็นผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย งานออกแบบ ศิลปะจัดวาง ศิลปะ
สื่อผสม และศิลปะมัลติมีเดียต่างๆ โดยศิลปินผู้สนใจทั้งไทยและต่างชาติสามารถกรอกแบบฟอร์มการ
ขอใช้พ้ืนที่ และยื่นแฟ้มผลงานพร้อมกับแนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ โดยมีระยะเวลาจัด
งานประมาณ 1-3 เดือน และผู้ที่ยื่นขอจัดแสดงใน People’s gallery จะต้องจบการศึกษาไม่น้อย
กว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เนื่องจากศิลปนิพนธ์ ศิลปะโดยนักเรียนนักศึกษา ศิลปะเด็กไม่ตรงกับ
วัตถุประสงค์การด าเนินงานของ People’s Gallery และหอศิลปกรุงเทพฯมีพ้ืนที่อ่ืนส าหรับรองรับ
การจัดแสดงผลงานในลักษณะอ่ืนๆอยู่แล้ว รวมทั้งต้องไม่มีเนื้อหาและภาพที่ล่อแหลม เช่น อนาจาร 
หมิ่นต่อชาติ, ศาสนา, พระมหากษัตริย์ หรือศิลปะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งจะต้องผ่านการ
พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการของหอศิลป์ก่อนเสมอ (พิชัยรัตน์ เมฆฉาย, 2558) 

 โดยในแต่ละกิจกรรมจะมีโต๊ะส าหรับลงทะเบียนและท าแบบประเมินผลอยู่ด้านหน้าของงาน
เสมอ ซึ่งผู้ที่ท าหน้าที่นี้มักจะเป็นบุคลากรจากภายนอก จึงได้สัมภาษณ์และสังเกตการณ์ท าให้ทราบว่า 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ตรงจุดลงทะเบียนของกิจกรรมจากภายนอกก็มักจะไม่ก าหนดว่าต้องมีเจ้าหน้าที่น า
ชมหรือเจ้าหน้าที่ที่มาจากหน่วยงานภายนอกเหล่านั้นเอง แต่จะเป็นการชักชวนให้มาช่วยงานจาก
เจ้าหน้าที่ในหอศิลป์เองมากกว่า โดยจะมีหน้าที่รับลงทะเบียน เก็บสิถิติ และแจกแบบสอบถามให้แก่ผู้
เข้าชมเป็นหลัก โดยที่ไม่ได้มีการอบรมหรืออธิบายด้วยตัวของศิลปินก่อนถึงรายละเอียดงานต่างๆ แต่
หากมีค าถามจากผู้เข้าชมเกี่ยวกับตัวผลงาน เจ้าหน้าที่ก็จะหาความรู้หรือข้อมูลด้วยตัวเอง หรือไม่ก็
เก็บค าถามไปถามกับศิลปินหรือผู้จัดเมื่อมีโอกาส ในด้านเวลาการท างานก็จะไม่มีก าหนดการที่ชัดเจน 
แต่ท างานตามเวลาเปิด – ปิดของหอศิลป์ คือ 10.00 – 20.45 น. และบางครั้งก็สามารถเลิกงานก่อน
ได้ถ้าคนใช้บริการเริ่มน้อย หรือสามารถพักได้ตามความต้องการ โดยตั้งป้ายพักไว้ และแต่ละงานก็จะ
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มีวิธีการจัดการคล้ายหรือแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมและความต้องการของศิลปินหรือผู้จัด
งาน (ปิยาภรณ์ ซุ้นสุวรรณ, สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2558 และชโลธร อัญชลีสหกร, สัมภาษณ์, 31 
ตุลาคม 2557) 

 จะเห็นได้ว่าการที่กิจกรรมเชิงทัศนศิลป์ได้ถูกจัดอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ที่อยู่ตามทางเดิน สามารถ
อ านวยความสะดวกและสร้างความใกล้ชิดกับผู้ชมได้ ทั้งผู้ตั้งใจเข้ามาชมงานและผู้ที่เข้ามาอย่างไม่
ตั้งใจหรือตั้งใจท ากิจกรรมอ่ืนมาก่อน ได้มีโอกาสรับชมผลงานศิลปะเหล่านี้ได้ง่าย ซึ่งส่วนมากจะมี
กลุ่มผู้ชมในทุกช่วงวัยและทุกเพศ ทั้งท่ีมาเพียงคนเดียว เป็นกลุ่ม และครอบครัว แต่ 

 พ้ืนที่ส าหรับร้านค้าพาณิชย์ 

 ร้านค้าพาณิชย์ หรือ artHUB ของหอศิลปกรุงเทพฯนั้น คือพ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของฝ่าย
กิจกรรมเครือข่าย เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากความต้องการหารายได้เพ่ือหล่อเลี้ยงหอศิลป์ด้วยตัวเองใน
อนาคต แต่ในความเป็นจริงรัฐก็ยังต้องได้ให้การสนับสนุนเพราะงานศิลปะไม่เคยมีค าว่าก าไร และหอ
ศิลป์แห่งนี้ไม่สามารถเก็บค่าเข้าชมหรือค่าเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้ โดยในปัจจุบันมีพ้ืนที่ส าหรับ
ร้านค้าจ านวน 34  ส่วน ในชั้น 1-4 แต่แบ่งให้พ้ืนที่ People’s gallery ในชั้นที่ 2 ทั้งหมด 3 ส่วน 
เป็นการออกแบบไว้ตั้งแต่แบบก่อสร้างที่บริษัทโรเบิร์ต จี บุยฯ ออกแบบไว้ก่อนแล้ว โดยร้ านอาหาร
ส่วนมากจะอยู่ฝั่งซ้ายเมื่อมองจากมุมบันไดเลื่อนเสมอ เนื่องจากบริเวณพ้ืนที่ร้านค้าฝั่งซ้ายทั้งหมดมี
การออกแบบระบบท่อน้ าและองค์ประกอบต่างๆ เพ่ือรองรับกับพ้ืนที่ร้านอาหารโดยเฉพาะ อีกทั้งใน
แต่ละร้านจะมีการคัดเลือกมาแล้วว่าเกี่ยวข้องกับศิลปะ โดยจะเลือกจากร้านของศิลปินก่อน เพ่ือให้
หอศิลป์มีความเป็นศิลปะไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด (อนิวัฒน์ ทองสีดา , สัมภาษณ์, 26 กุมภาพันธ์ 
2558) นอกจากจะมีร้านค้าที่ทั้งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และอาหารเครื่องดื่ม เช่น ร้าน Shannta, ร้าน 
Dress Me Up, ร้าน Happening, ร้าน Hard Cover The Art Book Shop และ ร้าน HOF EAT & 
ART ฯลฯ ยังได้มีหน่วยงานภายนอกมาเช้าพ้ืนที่หอศิลป์ส าหรับท ากิจกรรมการท างานต่างๆอีกด้วย 
เช่น ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพฯ, หอภาพยนตร์แห่งชาติ, สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย และกลุ่ม
ชูใจ ฯลฯ 

 กล่าวโดยสรุปคือพื้นที่ร้านค้าพาณิชย์หรือ artHUB คือพ้ืนที่ที่ถูก าหนดสร้างมาตั้งแต่นโยบาย
ของหอศิลป์ช่วงแรกสมัยผู้ว่าฯพิจิตตแล้ว เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้กับตัวหอศิลป์เอง แต่ในปัจจุบันก็
เป็นแหล่งรายได้เพียงหนึ่งใน 40% ที่หอศิลป์จัดหาได้เอง นอกจากนี้ยังได้คัดเลือกคุณลักษณะของ
ร้านค้าและหน่วยงานภายนอกตามลักษณะเชิงศิลปะ เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางของความเป็นหอ
ศิลป์ 
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 พ้ืนที่เปลี่ยนผ่านสู่พ้ืนที่นิทรรศการหลัก 

ภายในอาคารหอศิลปกรุงเทพฯจะมีชั้นนิทรรศการหลักอยู่ในชั้นที่ 7-9 โดยมีชั้น 5 มีบทบาท
หน้าที่ในการเป็นพ้ืนที่เพ่ือเปลี่ยนผ่านผู้ชมเข้าสู่อีกพ้ืนที่หนึ่งซึ่งจะต้องเคารพกฏกติกาและระมัดระวัง
การปฏิบัติตัวมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเปลี่ยนโหมดอารมณ์และความรู้สึกเพ่ือเข้าสู่ พ้ืนที่แบบ
พิพิธภัณฑ์ ที่แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนๆในหอศิลป์ 

“การที่ตัวลิฟท์จากด้านล่างขึ้นมาจะหยุดอยู่ที่ชั้น 5 ก็เพื่อที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมคน
ไปสู่ชั้น 7, 8, 9 เพราะมันจะมี function แบบ Museum มากขึ้น และเราถือว่านิทรรศการ
ชั้นบนจะมีประเด็นเร่ืองการศึกษาเป็นหลัก ในขณะที่ชั้นล่างเราจะปล่อยตามวาระ ตามคนที่
เข้ามาแสดงงาน” (พิชญา ศุภวานิช, สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2558) 

นอกจากนี้พ้ืนที่ชั้น 5 ยังมีร้านค้า BACC shop โดยจะจัดจ าหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับหอ
ศิลป์และสินค้าที่ต่อยอดมาจากกิจกรรมทางศิลปะในหอศิลป์ เช่น หนังสือผลงานศิลปะ สูจิบัตร 
กระเป๋าผ้า โปสการ์ด หนังสือที่หอศิลป์จัดท าเอง และของที่ระลึกต่างๆ อีกทั้งยังมีจุดประชาสัมพันธ์
หลัก ที่มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลและจุดฝากสัมภาระของผู้เข้าชมเพ่ือน าไปสู่ห้องนิทรรศการหลักชั้น 7-
9 และมีห้องออดิทอเรียม (auditorium) ใช้ส าหรับกิจกรรมการประชุม บรรยาย สัมมนา แสดงละคร 
ดนตรี ตลอดจนฉายภาพยนตร์ เป็นพ้ืนที่ที่มีทั้งกิจกรรมจากหอศิลป์จัดโดยฝ่ายกิจกรรม และจาก
ภายนอกจัดที่ติดต่อเข้ามาผ่านฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย และเนื่องจากชั้น  5 คือชั้นที่เป็นทางผ่านไปสู่
นิทรรศการหลักด้านบน และเป็นชั้นที่เชื่อมอยู่กับส านักงาน (office) ท าให้ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย 2 คน เมื่อเดินไปทางห้องน้ าจะพบประตูทางเข้าที่เขียนก ากับไว้ว่าส าหรับเจ้าหน้าที่ ด้านใน
คือห้องท างานของเจ้าหน้าที่อาสาของหอศิลป์ และห้องประชุมส าหรับจัดประชุมสัมมนาต่างๆ  

 กล่าวได้ว่าหอศิลปกรุงเทพฯ ได้แบ่งสัดส่วนพ้ืนที่เชิงศิลปะออกเป็นสองรูปแบบคือพ้ืนที่ที่
น าเสนอศิลปะที่เข้าถึงง่ายและพ้ืนที่ที่น าเสนอศิลปะเชิงการสร้างการเรียนรู้เป็นหลัก โดยมีชั้น 5 เป็น
ชั้นเปลี่ยนผ่านจากพ้ืนที่ด้านล่างสู่ด้านบนที่มีความเป็นพิพิธภัณฑ์ตามมาตรฐานมากกว่า รวมทั้งเพ่ือ
ควบคุมความปลอดภัยและเพ่ือให้ผู้ชมรับรู้ถึงการเข้าสู่พ้ืนที่ที่มีกฏระเบียบเคร่งครัดกว่าพ้ืนที่ชั้นอ่ืนๆ 
และเชื่อมระหว่างพ้ืนที่ที่ถูกปิดบังไว้ส าหรับส านักงานกับพ้ืนที่เปิดส าหรับผู้ชม 

 พ้ืนที่ส าหรับการท างานนอกเหนือสายตาผู้เข้าชม 

 นอกจากจะมีพ้ืนที่และองค์ประกอบต่างๆในสายตาและการรับรู้ของผู้เข้าใช้บริการและ
เจ้าหน้าที่ภายนอกแล้ว ภายในหอศิลป์แห่งนี้ยังมี พ้ืนที่ส าหรับการท างานของเจ้าหน้าที่ที่อยู่
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นอกเหนือไปจากการรับรู้และการมองเห็นของผู้เข้าชม ได้แก่ พ้ืนที่ส านักงาน พ้ืนที่ห้องท างานฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ พ้ืนที่ท างานของเจ้าหน้าที่น าชมและอาสาสมัคร ห้องเก็บรักษาวัตถุทางศิลปะ และ
พ้ืนที่ส าหรับขนส่งวัตถุและอุปกรณ์ทางศิลปะ ฯลฯ โดยพ้ืนที่ส านักงานจะอยู่ในชั้น 6 มีทางขึ้นเพียง
สองทางคือบันไดเล็กๆด้านหลังและลิฟท์ของเจ้าหน้าที่ ภายในห้องส านักงานมีความสูงที่ แคบกว่าชั้น
อ่ืนๆ มีห้องผู้อ านวยการหนึ่งห้อง มีห้องส าหรับประชุมสองห้อง มีห้องน้ าและห้องครัวในตัว และมี
บริเวณว่างตรงกลางเพ่ือเป็นจุดท างานร่วมกัน  ต าแหน่งการท างานคือแต่ละฝ่ายก็จะอยู่ในบริเวณ
เดียวกัน มีบรรยากาศของการท างานที่เคร่งเครียดกันในบางเวลา และบางเวลาก็มีการผ่อนคลาย
พูดคุยกัน และถ้าอยู่ในต าแหน่งไกลกันเวลาติดต่อเรื่องงานก็จะใช้โทรศัพท์โทรหากัน ส าหรับพ้ืนที่
ท างานของฝ่ายประชาสัมพันธ์จะแยกส่วนลงมาที่ชั้น 5 หากสังเกตป้ายหน้าห้องเล็กๆที่อยู่ติดกับล็อก
เกอร์ฝากของ จะพบว่าแท้จริงแล้วนั่นคือห้องท างานของฝ่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ท างานของ
หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ด้านการกราฟฟิก การสื่อสารใน Social media และช่างภาพ รวมทั้งท าหน้าที่
ในการติดต่อและรับเรื่องของบุคลากรหรือองค์กรภายนอกมาก่อนที่จะส่งต่อขึ้นไปชั้น 6 

ในส่วนของห้องท างานแบบส านักงานของเจ้าหน้าที่น าชมและอาสาสมัคร จะอยู่ด้านในของ
ชั้น 5 และ 6 อีกทีหนึ่ง มีลักษณะของความเป็นส านักงานแต่ไม่ใช่พ้ืนที่ที่ลงมือท างานจริงๆ เพราะ
ลักษณะการท างานของทั้งสองต าแหน่งนี้จะต้องลงไปให้บริการในพ้ืนที่เปิดของหอศิลป์ โดยเฉพาะใน
ชั้นนิทรรศการหลัก 7-9 นอกจากนี้พ้ืนที่ส าหรับจัดเก็บรักษาวัตถุทางศิลปะจะอยู่ที่ชั้น  2 บริเวณฝั่ง
ตรงข้ามกับร้านค้าพาณิชย์ (artHUB) เจ้าหน้าที่ที่มีบัตรประจ าตัวเท่านั้นที่สามารถเข้าไปได้ และจะมี
การบันทึกการเข้าออกอยู่เสมอ อีกทั้งพ้ืนที่ขนส่งงานศิลปะต่างๆจะด าเนินการในด้านหลังของอาคาร 
และขนส่งขึ้นลงผ่านลิฟท์ที่ใช้ขนของโดยเฉพาะอยู่ภายใน และมักจะเป็นที่ส าหรับพักผ่อนจับกลุ่มคุย
กันเวลาว่างของเจ้าหน้าที่บางกลุ่ม ซึ่งจากการศึกษาพ้ืนที่ที่อยู่นอกการมองเห็นของผู้ชม ส่วนมากจะ
เป็นพ้ืนที่ส าหรับการท างานเชิงส านักงานของหอศิลป์ และการมีพ้ืนที่เฉพาะเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ท างานได้
สัญจรสะดวกมากข้ึน รวมทั้งการมีพ้ืนที่ส าหรับการท างานที่ต้องระมัดระวังเก่ียวกับผลงานศิลปะต่างๆ 
ที่จ าเป็นต้องมีพ้ืนที่เฉพาะ อีกท้ังยังสามารถควบุคมหรือเลือกได้ว่าสิ่งใดที่สามารถเปิดเผยได้หรือไม่ได้ 
และยังสามารถควบคุมไม่ให้ผู้ชมรับรู้ในสิ่งที่หอศิลป์ไม่ต้องการแสดงให้เห็น  

พ้ืนที่ส าหรับศิลปินมืออาชีพ 

 พ้ืนที่ส าหรับศิลปินมืออาชีพและเครือข่ายศิลปินของหอศิลปกรุงเทพฯนั้น จะถูกจัดไว้ที่ชั้น 2 
คือพ้ืนที่ส าหรับการท างานของกลุ่มศิลปินที่รับวาดรูปและรับสอนพิเศษทางศิลปะ โดยจะมีก าร
รวมกลุ่มที่ค่อนข้างถาวร และมักมีการสอนพิเศษด้านศิลปะกันในบริเวณนั้น ไปจนถึงบางครั้งมีการ
สังสรรค์กันในเวลาก่อนหอศิลป์ปิดอีกด้วย รวมทั้งชั้น 7-9 คือพ้ืนที่ห้องนิทรรศการหลัก (main 
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gallery) ส าหรับจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน 3 เดือน อยู่ภายใต้การจัดการดูแลของฝ่ายนิทรรศการ 
โดยกิจกรรมที่จัดจะมีทั้งกิจกรรมที่จัดโดยหอศิลปกรุงเทพฯเอง และกิจกรรมที่หอศิลปกรุงเทพฯจัด
ร่วมกับภายนอก มีเจ้าหน้าที่น าชมอยู่ด้านหน้าทางเข้าประมาณ 1-2 คน ในแต่ละชั้น โดยทั้งสามชั้นมี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าอยู่ในพ้ืนที่นิทรรศการ เพ่ือรักษาความเรียบร้อยและคอย
ควบคุมไม่ให้ผู้ชมท าผิดกฏระเบียบ เนื่องจากพ้ืนที่จัดนิทรรศการชั้น 7-9 จะเน้นการจัดแสดงงาน
ศิลปะเพ่ือส่งเสริมการศึกษาทางศิลปะเป็นหลัก ในขณะที่ชั้นล่าง (ชั้นใต้ดินถึงชั้น4) จะจัดงาน
นิทรรศการตามวาระโอกาสที่ภายนอกมาขอใช้พ้ืนที่มากกว่า (พิชญา ศุภวานิช , สัมภาษณ์ , 12 
มีนาคม 2558) กิจกรรมศิลปะที่จะจัดบนชั้น 7-9 จึงมีความพิเศษทั้งเนื้อหา คุณภาพ และราคา ที่
มักจะเป็นงานของศิลปินมืออาชีพหรือกลุ่มศิลปินที่ได้การยอมรับจากสังคม 

 จากการศึกษาบทบาทในพ้ืนที่ใช้สอยของหอศิลป์ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการจัดการในพ้ืนที่
ของเจ้าหน้าที่ มีความแตกต่างกับการรับรู้ของผู้ใช้บริการ จึงท าให้การเข้าใช้พ้ืนที่หรือความเข้าใจที่มี
ต่อบทบาทของแต่ละพ้ืนที่ในหอศิลป์นั้น มีลักษณะที่หลากหลายและไม่ตรงตามกรอบที่หอศิลป์
ก าหนดเสมอไป ในขณะที่บางพ้ืนที่ เมื่อถูกการก าหนดกรอบหรือบทบาทไว้ และเกิดการผลิตซ้ า
กิจกรรมเพ่ือตอกย้ าถึงบทบาทนั้น ก็สามารถท าให้ผู้ใช้บริการสามารถรับรู้ถึงบทบาทเหล่านั้นได้ และ
พร้อมจะปฏิบัติตามกฏระเบียบ 

กระบวนการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในศิลปะผ่านกิจกรรมทางศิลปะ 

 การจัดกิจกรรมศิลปะภายใต้นโยบายส่งเสริมความรู้ทางศิลปะ ในมุมมองของหอศิลป
กรุงเทพฯนั้น จะต้องเป็นกิจกรรม “ศิลปะต้นน้ า” เป็นกิจกรรมศิลปะเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปะ 
เช่น การออกแบบนิเทศศิลป์ สถาปัตยกรรม และงานทัศนศิลป์ต่างๆ เพ่ือน าไปเพ่ิมเติมสู่ศิลปะปลาย
น้ าหรือศิลปะเชิงสร้างสรรค์ต่อไป เพ่ือให้ผู้ชมได้ตระหนักคิด ซึมซับ รับรู้ และมีความสุขความสุนทรีย์ 
ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางทางการเรียนรู้ด้านศิลปะส าคัญในกรุงเทพฯ (ชาญยุทธ มนูญวิริยะกุล , 
สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2558) ดังที่การจัดกิจกรรมศิลปะตั้งแต่ช่วงแรกที่เปิดบริการ หอศิลป์ยังมีการ
ท างานภายใต้คณะกรรมการที่มาจากการคัดเลือกของส านักงานกรุงเทพมหานคร ที่มีเจ้าหน้าที่จากรัฐ
และศิลปินที่มาจากกลุ่มเครือข่ายที่เรียกร้องหอศิลป์เป็นผู้ควบคุมการท างานหลัก ท าให้กิจกรรม
ศิลปะในขณะนั้นมักมีเนื้อหาที่ถูกจ ากัดขอบเขต หรือมีลักษณะของความเป็นนิทรรศการศิลปะร่วม
สมัยในแบบสากลทั่วไป เช่น งานนิทรรศการภาพวาด ภาพถ่าย ประติมากรรม หรืองานจัดวาง ฯลฯ 

การสนับสนุนกิจกรรมศิลปะร่วมสมัยในช่วงเปิดบริการหอศิลปกรุงเทพฯ 
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ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ในช่วงแรกที่หอศิลปกรุงเทพฯเปิดบริการประมาณปี พ.ศ. 2552 หอ
ศิลป์ยังอยู่ภายใต้การท างานของคณะกรรมการบริหารที่คัดสรรจากส านักงานกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
กิจกรรมส่วนใหญ่ เน้นไปด้านการจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยเป็นหลัก เช่น งานจิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย งานจัดวาง ฯลฯ  โดยการจัดแสดงนิทรรศการของหอศิลป
กรุงเทพฯของฝ่ายนิทรรศการ ซึ่งจะจัดงานหรือดูแลงานนิทรรศการชั้น 7-9 เป็นหลัก โดย 80% ของ
งานจะเป็นงานประเภททัศนศิลป์ ส่วนอีก 20% จะเป็นงานศิลปะแขนงอ่ืน เช่น สถาปัตยกรรม 
ออกแบบ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการคิดหรือน าเสนอแผนโครงการกิจกรรมนิทรรศการในทุกๆ
ปี โดยแต่ละงานจะถูกควบคุมเนื้อหาให้อยู่ภายใต้กรอบของพันธกิจเสมอ ดังที่ในแต่ละปีจะต้อง
ประกอบไปด้วยงานเชิงศิลปวัฒนธรรม 4 ประเภท คือ Experimental Art, Young Artist, Photo 
และ Solo exhibition และมี 12 นิทรรศการต่อปี โดยหอศิลป์แบ่งประเภทงานออกเป็น 2 ประเภท
หลักคือ งานที่หอศิลป์จัดเองและงานที่จัดร่วมหรือโครงการจากภายนอก ส่วนงานที่จัดโดยภายนอก
หรือหอศิลป์ร่วมจัดกับภายนอก จะมีการคัดเลือกประเภทงาน 2 ประเภท คือ 1) งานที่มีเนื้อหา
น่าสนใจและฝั่งหอศิลป์ต้องการร่วมงานด้วย และ 2) งานประเภทที่ช่วยหล่อเลี้ยงองค์กร โดยร่วมงาน
กันในฐานะ Barter หรือการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้กับหอศิลป์ (ณรงศักดิ์ 
นิลเขต, สัมภาษณ์, 6 มกราคม 2558) 

แม้บางกิจกรรมจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมอย่างโขนหรือการแสดงละคร แต่ก็ถูก
แสดงออกมาเป็นกิจกรรมที่เป็นศิลปะร่วมสมัย เช่น นิทรรศการการแสดงโขน ชุด “พรหมาศ” เป็น
กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มี
กิจกรรมเน้นการแสดงเนื้อหาทางด้านโขน ผ่านรูปแบบศิลปะตามหลักวิชาการ เช่น การท า
นิทรรศการประวัติความเป็นมาของโขน นิทรรศการทางดนตรี จัดแสดงเครื่องประกอบฉากละครและ
อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมการสาธิตการท าหัวโขน นิทรรศการภาพถ่าย และจัดฉายการแสดงในลักษณะ
ภาพยนตร์ ฯลฯ เช่นเดียวกับการจัดกิจกรรมศิลปะการแสดง ที่นิยมจัดการแสดงแบบนาฏศิลป์ร่วม
สมัย เช่น ละครเวทีของนิสิตนักศึกษา ละครใบ้ รวมทั้งกิจกรรมศิลปะการแสดงสดนานาชาติ เอเชีย
โทเปีย ฯลฯ  

นอกจากจะมีกิจกรรมทางศิลปะแล้ว หอศิลป์ก็ได้มีกิจกรรมเพ่ือสร้างการศึกษาหรือช่วยให้
ผู้ชมเข้าใจงานศิลปะแต่ละงานมากขึ้น ผ่านกิจกรรม Gallery tour, Gallery talk, Art Workshop 
และกิจกรรมน าชมแบบกลุ่ม (School and Group) ซึ่งในแต่ละกิจกรรมส่วนใหญ่หอศิลป์จะเชิญ
ศิลปินเจ้าของผลงานในนิทรรศการนั้นๆเป็นวิทยากรหลัก และเน้นสร้างบทสนทนาแลกเปลี่ยน
มุมมองความเห็นระหว่างศิลปินและผู้เข้าร่วมเป็นหลัก แม้กิจกรรมดังกล่าวจะเน้นสร้างความรู้ความ
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เข้าใจสู่ผู้ชม แต่ยังเป็นเพียงกิจกรรมส่วนหนึ่งของงานนิทรรศการต่างๆมากกว่าจะส่งเสริมการรับรู้ที่
หลากหลาย อีกทั้งในการจ ากัดขอบเขตเนื้อหาดังกล่าว จึงท าให้ผู้ชมมีเพียงกลุ่มที่สนใจเพียงกลุ่ม
เล็กๆ และจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน (อนิวัฒน์ ทองสีดา , สัมภาษณ์, 19 พฤษภาคม 
2558) ท าให้ทราบว่า ส่วนใหญ่ผู้ชมจะมีจ านวนน้อยกว่าปัจจุบันมาก และมักมีพ้ืนฐานการรับรู้ทาง
ศิลปะเป็นทุนเดิมอยู่ก่อนแล้ว ดังที่ภัณฑารักษ์ของหอศิลปกรุงเทพฯ คุณพิชญา ศุภวานิช (สัมภาษณ์, 
12 มีนาคม 2558) ได้กล่าวถึงผลตอบรับที่ได้จากการจัดกิจกรรมศิลปะในหอศิลป์ว่า งานที่ได้รับเสียง
ตอบรับที่ดีมักจะเป็นงานที่ดูง่าย อย่างภาพวาด สื่อ หรืองานเชิงวัฒนธรรมที่มีเนื้อหาย่อยง่าย แต่ถ้า
เป็นงานแนวความคิด (Conceptual art) มักจะมีเสียงตอบรับน้อยจนถึงแทบจะไม่มี  

เช่นเดียวกับกิจกรรมในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งหนึ่งของหอศิลปกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2554 ที่หอ
ศิลป์ได้รับการโอนกรรมสิทธิ์บริหารมาจากส านักงานกรุงเทพมหานครอย่างเต็มตัว มีการก าหนด
วิสัยทัศน์ที่เน้นส่งเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้ผู้คนในสังคมมีส่วนร่วมและสามารถเข้าถึง
ศิลปะได้มากข้ึน โดยมีการจัดกิจกรรมดนตรี ภาพยนตร์ งานเสวนา งานบรรยายทางวิชาการ และงาน
ศิลปะส าหรับเด็กเพ่ิมมากขึ้น จนบางงานได้ถูกจัดขึ้นเป็นประจ า เช่น กิจกรรมที่หอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) จัดฉายหนังประจ าเดือนต่างๆ หรือเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ โดยจะเลือก
ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์ระดับโลก หรืองานที่คัดเลือกมาจากผู้ก ากับที่หอศิลป์
เชิญมาเป็นหลัก ซึ่งเนื้อหากิจกรรมก็จะมีความเฉพาะตัว หรือภาพยนตร์นอกกระแสที่เป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งให้กับคนที่สนใจ กิจกรรมดนตรีก็เช่นกัน แม้จะเข้าถึงง่ายส าหรับคนทุกคน แต่ในเนื้อหา
หรือศิลปินที่ถูกเชิญมานั้น ส่วนมากคือศิลปินที่ท าเพลงนอกกระแสเป็นหลัก จึงมีความเฉพาะทาง
มากกว่า เหล่านี้แสดงให้เห็นว่า แม้หอศิลป์จะพยายามส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น 
เพ่ือสามารถสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้คนที่หลากหลายได้ แต่ก็ยังไม่สามารถท าให้ทั่วถึงได้เพียงพอ 
เนื่องจากเนื้อหาภายในมีความเฉพาะทางกว่า จึงท าให้ผู้ชมก็ถูกจ ากัดวงให้แคบลงเช่นกันกับกิจกรรม
ช่วงปีแรก แต่หลังจากท่ีเริ่มมีกิจกรรมในเชิงปฏิบัติหรือลงมือท าเอง อย่างงาน Workshop ต่างๆที่หอ
ศิลป์จัดทั้งแบบกิจกรรมเดี่ยวส าหรับเด็ก เยาวชน และครูศิลปะ รวมทั้งกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของ
นิทรรศการ ทั้งสองรูปแบบต่างก็ได้รับการตอบรับดีกว่ากิจกรรมทั่วไป เมื่อสังเกตการณ์และสอบถาม
จากเจ้าหน้าที่บางส่วนก็พบว่า ลักษณะของกิจกรรม Workshop เหล่านี้ ถูกสร้างขึ้นเพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
เกิดประสบการณ์และการเรียนรู้ทางศิลปะผ่านการปฏิบัติหรือสัมผัสได้โดยตรง ซึ่งจะมีรูปแบบ
กิจกรรม เช่น การวาดภาพ เรียนรู้การใช้สี การฝึกวาดภาพเหมือน การแกะสลัก การท าภาพพิมพ์ 
หรืองานประดิษฐ์ต่างๆ  
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จากการศึกษาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าหลังจากส านักงานกรุงเทพมหานครได้มอบอ านาจ
บริหารเต็มตัวให้กับหอศิลปกรุงเทพฯเองแล้ว ท าให้คณะท างานของหอศิลป์พยายามเน้นจัดกิจกรรม
ที่หลากหลายมากขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาที่ให้ความรู้ทางศิลปะ ในรูปแบบของงาน
สนทนาแลกเปลี่ยนความเห็น (Artist talk) รวมทั้งกิจกรรมน าชมทั้งในแต่ละนิทรรศการและการน า
ชมเป็นกลุ่ม แต่ในช่วงเวลานั้นยังเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในนิทรรศการแต่ละงาน การจ ากัดของเขต
เนื้อหาจึงท าให้กิจกรรมนั้นจ ากัดคนดูไปในตัว นอกจากนี้หอศิลป์ได้เน้นจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างการมี
ส่วนร่วมและส่งเสริมความรู้ทางศิลปะส าหรับเด็ก เยาวชน และครูศิลปะ ฯลฯ ที่เป็นเชิง Workshop 
หรือได้ลงมือท า อย่างไรก็ตามกิจกรรมเหล่านั้นก็ยังถูกจ ากัดตามกรอบวิธีการท างานศิลปะของหลัก
วิชา (Academic) จากตะวันตก เช่น วาดภาพ ระบายสี หรือเรียนรู้เทคนิคศิลปะจากศิลปินที่มี
ชื่อเสียงต่างๆ จึงกล่าวได้ว่าเนื้อหาหรือกรอบความรู้ทางศิลปะที่หอศิลป์ต้องการจะสื่อสารออกสู่ผู้คน
ทั่วไปในสังคม จึงเน้นสร้างความเข้าถึงในศิลปะที่รับอิทธิพลมาจากตะวันตกมากกว่าศิลปวัฒนธรรม
ในสังคมไทย 

การนิยามความหมายของศิลปะผ่านการจัดกิจกรรมศิลปะแนวความคิดและศิลปวัฒนธรรม 

ในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการบันทึกสถิติจ านวนผู้เข้าชมไว้แต่ละกิจกรรม ในรายงานประจ าปีของ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สถิติดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความนิยมเข้าชมงาน
นิทรรศการที่มีสามารถเสพหรือรับรู้ได้ง่าย ดังที่รองผู้อ านวยการหอศิลปกรุงเทพฯ ชาญยุทธ มนูญ
วิริยะกุล (สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2558) ได้กล่าวไว้ว่า การเพ่ิมฐานจ านวนผู้เข้าชมได้นั้น นับว่าเป็น
ตัวชี้วัดความส าเร็จของผู้บริหารอย่างหนึ่ง แสดงให้เห็นว่าเนื้อหาในงานสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้คนในสังคมได้มาน้อยเพียงใด ดังเช่น นิทรรศการจิตรกรรมฝาผนังของอาจารย์ชลูด 
นิทรรศการโครงการวิจัยการตีความค าสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย เป็น
กิจกรรมที่แสดงงานจิตรกรรมและศิลปะการจัดวาง จากการน าปรัชญา แนวคิด ค าสอน และความ
เชื่อทางพระพุทธศาสนามาศึกษาตีความ รวมถึงการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก สนับสนุนโดยบริษัท 
ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) ที่เน้นงานสมจริงหรือรูปลักษณ์ (realism, figurative) ฯลฯ แต่ละ
งานมีคนเข้าชมจ านวนมาก ประมาณ 30,000 คนขึ้นไป ในขณะที่ งานศิลปะแนวความคิด 
(conceptual art) หรืองานที่สร้างจากความรู้สึกส่วนตัวของศิลปิน แม้จะเป็นงานส าคัญประจ าปี
อย่าง งานศิลปกรรมแห่งชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเน้นรูปแบบการน าเสนอศิลปะร่วม
สมัยต่างๆเพ่ือส่งเข้าประกวด มีผู้เข้าชมประมาณ 10,000 กว่าคน จากความแตกต่างนี้เองท าให้เห็น
ว่าเนื้อหากิจกรรมที่สามารถเข้าถึงและสร้างความคุ้นเคยกับคนไทยได้มากกว่าคืองานที่มีเนื้อหาหรือ
ลักษณะที่เก่ียวกับความเป็นจริง ศาสนาความเชื่อ หรือชีวิตประจ าวัน  
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เช่นเดียวกับในปี 2557 งานที่ได้รับความนิยมมาก คือ เทศกาลศิลปวัฒนธรรมอาเซียน มี
เนื้อหาเกี่ยวกับการให้ความรู้ความเข้าใจถึงศิลปวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน , ฟอสเตอร์แอนด์
พาร์ทเนอร์ เป็นงานนิทรรศการที่แสดงการออกแบบทางสถาปัตยกรรม , มนต์เสน่ห์ไทย คืองาน
นิทรรศการที่น าเสนอศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งการจัดแสดงพระพุทธรูปในฐานะโบราณวัตถุ การแสดง
งานจิตรกรรมของศิลปินชื่อดัง เช่น อาจารย์ชลูด นิ่มเสมอ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ฯลฯ รวมทั้งการแสดง
งานศิลปะแนวความคิด (Conceptual art) ที่ได้แรงบันดาลใจจากหลักศาสนาและปัญหาของศาสนา
พุทธในปัจจุบัน, การประกวดงานศิลปกรรมช้างเผือก , นิทรรศการภาพวาดของชิฮิโระ อิวาซากิ 
ศิลปินวาดภาพประกอบหนังสือที่มีชื่อเสียงมากทั้งในญี่ปุ่นและไทย โดยคนไทยส่วนใหญ่รู้จั กจาก
หนังสือเรื่อง โต๊ะโตะจัง ฯลฯ จากการสังเกตการณ์พบว่ากิจกรรมเหล่านี้ ล้วนเป็นงานที่มีเนื้อหา
เกี่ยวข้องอยู่กับการใช้ชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรม และความเชื่อของคนไทย จึงท าให้ได้การตอบรับจาก
ผู้ชมเป็นจ านวนมาก และสามารถดึงดูดผู้ที่ไม่เคยสนใจมาชมงานศิลปะในหอศิลป์ให้เข้ามาเพ่ือชมงาน
เหล่านี้เป็นครั้งแรกได้ ดังงานนิทรรศการของชิฮิโระ อิวาซากิ ที่ผู้ชมจ านวนหนึ่งที่ไม่เคยมาหอศิลป์
เลย แต่เข้ามาเพ่ือชมงานนี้โดยเฉพาะ เพราะชื่นชอบงานของศิลปินและหนังสือโต๊ะโตะจังมาตั้งแต่
เด็ก และยังสามารถท าให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับกิจกรรม ด้วยการอ่านหนังสือภาพของคุณชิฮิโระทั้ง
ภาษาไทยและญี่ปุ่น ซึ่งส่วนมากจะเป็นพ่อแม่มานั่งอ่านให้ลูกฟัง 

จะเห็นได้ว่ากิจกรรมนิทรรศการศิลปะที่น าเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน ความ
เชื่อ หรือวัฒนธรรม สามารถสร้างการมีส่วนร่วมหรือได้รับการตอบรับจากทั้งคนในวงการศิลปะและผู้
ที่ไม่เคยสนใจศิลปะ ในขณะที่กิจกรรมศิลปะแนวความคิด (Conceptual art) มักจะได้เสียงตอบรับที่
น้อยกว่า เช่น นิทรรศการบทที่ (-) ลบหนึ่ง เป็นงานที่จัดขึ้นเพ่ือสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ ที่สนใจท างาน
ศิลปะเชิงทดลอง (Experimental art) ภายในงานส่วนมากจะเป็นศิลปะการจัดวาง (Installation) ที่
ต้องอาศัยการตีความตามความรู้ความเข้าใจส่วนบุคคล และจงใจที่จะมีเนื้อหาจ ากัดขอบเขตผู้ชมเช่น 
นิทรรศการที่มีเป้าหมายเพ่ือให้ศิลปินมาท าการทดลองทางศิลปะ (Experiment) กับคนดู ซึ่งแม้แต่ 
Project Manager ของหอศิลป์ยังมองว่า ส่วนใหญ่ถ้าจะดูงานในกิจกรรมนี้รู้เรื่องจะเป็นศิลปินไปเลย 
ไม่ก็คนที่ดูงานศิลปะมามากพอสมควร ซึ่งผู้ชมบางส่วนมีมุมมองว่า เข้าใจสิ่งที่งานนิทรรศการนี้
ต้องการจะสื่อสารออกมาค่อนข้างยาก แม้จะมีการอธิบายในบางส่วน หรือการเขียนค าอธิบาย
นิทรรศการบนผ้าผืนใหญ่แล้วก็ตาม แต่ก็ไม่มีเวลาหรือไม่ได้รู้สึกถูกจูงใจให้อ่าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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ไม่เพียงแต่กิจกรรมนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยเท่านั้น ที่เนื้อหาด้านศิลปวัฒนธรรมสามารถ
สร้างผลกระทบหรือตอบสนองต่อความต้องการ การรับรู้ หรือความเข้าใจของผู้ชมคนไทยได้มากกว่า
ศิลปะแนวคิดที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกและการเรียนการสอนในระบบการศึกษาโดยเฉพาะ ซึ่งยาก
ที่ผู้คนทั่วไปจะเข้าใจหากไม่ได้รับการปลูกฝังความคุ้นเคยมาก่อน แม้ว่าหอศิลปกรุงเทพฯเองจะมี
กิจกรรมการศึกษาต่างๆเข้าช่วยส่งเสริมความรู้ทางศิลปะเหล่านี้มากขึ้น ทั้งกิจกรรมน าชม เจ้าหน้าที่
น าชม กิจกรรมสนทนาระหว่างคนท างานศิลปะและประชาชนที่สนใจ รวมทั้งกิจกรรมส าหรับเด็กและ
ครูศิลปะ ซึ่งในช่วงหลังนี้เอง จึงเริ่มให้ความส าคัญกับการอบรมเพ่ือสร้างบุคลากรส าหรับการเป็น
อาสาสมัครดูแลและให้ความรู้ความใจแก่ผู้ชมตามกิจกรรมต่างๆ ผ่านการจัดกิจกรรม BACC อาสา 
และ TAM (Training of Manager) โดยเน้นให้การศึกษาเรื่ององค์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่
สามารถน าไปปฏิบัติจริงได้ ผ่านการลงมือช่วยงานและเฝ้าสังเกตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หอศิลป
กรุงเทพฯ โดยมีสาขาทั้งหมด 4 กลุ่มคือ ห้องสมุด การศึกษา กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ ภายใน 2 
เดือน (นภัส จันทร์แสง, สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2558) กิจกรรมอาสาสมัครดังกล่าว แม้ข้อก าหนดจะ
เป็นกิจกรรมที่เปิดกว้างแก่ใครก็ได้ แต่จากการสอบถามผู้อบรมและผู้จัดพบว่า ส่วนใหญ่มีเพียงผู้ที่
สนใจจริงและมีความชอบศิลปะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมาสมัคร ซึ่งการอบรมนี้เป็นไปเพ่ือให้หอศิลป์
สามารถสื่อสารความรู้ทางศิลปะ ออกไปสู่คนกลางอีกทอดหนึ่งที่พร้อมรับสาร ท าให้ผู้ชมสามารถรับรู้
หรือเข้าใจในเนื้อหาทางศิลปะแต่ละกิจกรรมได้โดยตรง  

นอกจากจะมีกิจกรรมที่ช่วยสื่อสารความรู้ทางศิลปะผ่านการจัดกิจกรรมน าชมและ
อาสาสมัคร ที่จะมีขอบเขตเนื้อหาจ ากัดอยู่แค่ในแต่ละนิทรรศการแล้ว ฝ่ายการศึกษายังได้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจผ่านกิจกรรมสนทนาและบรรยายทางศิลปะ โดยแต่เดิมนั้นเนื้อหากิจกรรม
เหล่านี้ล้วนถูกจ ากัดอยู่ในนิทรรศการใดนิทรรศการหนึ่ง ความสนใจต่อการเข้าร่วมของผู้คนทั่วไปจึง
น้อยกว่ากิจกรรมทั่วไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 จึงเริ่มมีการจัดกิจกรรมศิลปะสนทนา BACC Talk 
ขึ้นมาครั้งแรก เป็นการเริ่มน าเนื้อหาทางศิลปะที่มีความนิยมอยู่ในขณะนั้นมาให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ 

("นิทรรศการบทที่(-)ลบหนึ่ง" ที่มา กรวิภา อรรคนิตย์, 3 มกราคม 2558) 
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แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะกิจกรรมที่ผู้ชมสามารถเลือกได้ว่าจะร่วมหรือไม่ร่วม จึงท าให้ยากจะ
เข้าถึงผู้คนอย่างทั่วถึง จึงมักเป็นการจ ากัดผู้คนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมไปเสียเอง ดังจะเห็นได้จาก
กิจกรรมเสวนาศิลปะ (Art talk) เป็นงานที่น าเอาศิลปินหรือคนในวงการศิลปะ ที่มีความช านาญด้าน
ต่างๆตามแต่ละหัวข้อกิจกรรม มาบรรยายให้ความรู้สู่ประชาชน แต่จากการสังเกตการณ์ สอบถาม
เบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่  และสัมภาษณ์ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม “Art talk ศิลปะสนทนา 2557 ชุด 
สุนทรียศาสตร์เชิงสัมพันธ์” ก็พบว่าคนที่ เข้าร่วมกิจกรรมมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม เช่น ดนตรี ภาพยนตร์ หรือ กิจกรรมพิเศษที่มักจัดในลานหน้าอาคาร ฯลฯ นอกจากนี้
ผู้ชมส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับศิลปะพอสมควร ทั้งนักศึกษาและกลุ่มแฟนคลับที่บางกลุ่ม
ตามมาฟังเพราะตัวศิลปิน 

“พวกเราเป็นนักศึกษาที่เรียนมาทางศิลปะ ก็เลยรู้จักและชอบผลงานของอาจารย์
อริญชย์ พอรู้ว่าที่นี่จะจัดกิจกรรมเชิญอาจารย์มาพูด พวกเราก็เลยตามมาฟัง จริงๆก็เห็นมีทั้ง
รุ่นน้อง เพื่อน และก็รุ่นพี่จากมหา’ลัยมาฟังหลายคนเหมือนกัน” (เจนจิต สารินวรรณ , 
สัมภาษณ์, 1 พฤศจิกายน 2557) 

จึงเห็นได้ว่าแม้กิจกรรมการศึกษาจะมีเป้าหมายเพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจในด้าน
ศิลปะที่มีเนื้อหาหลากหลายมากข้ึน แต่สามารถสู่คนบางกลุ่มที่พร้อมจะรับสารมากกว่าจะเข้าถึงได้ใน
วงกว้าง เช่นเดียวกับกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมอย่าง ศิลปะการแสดง ซึ่งแม้ว่าจะจะมีเป้าหมาย
เพ่ือให้ผู้ชมได้เข้าใจในศิลปวัฒนธรรมของทั้งไทยและต่างประเทศมากขึ้น แต่รูปแบบและเนื้อหามี
ความเป็นศิลปะร่วมสมัยที่ได้รับอิทธิพลหรือแนวคิดมาจากตะวันตก ที่ต้องอาศัยการตีความตามบริบท
ทางสังคมวัฒนธรรมและความเห็นส่วนบุคคลเป็นหลัก จึงท าให้ผู้เข้าชมมีจ านวนที่น้อยกว่ากิจกรรม
อ่ืน ดังในกิจกรรมเทศกาลศิลปะการแสดงเอเชียโทเปียปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา จากการสังเกตการณ์
และสอบถามผู้เข้าชม พบว่าส่วนมากเป็นผู้ที่มีทุนเดิมเกี่ยวกับศิลปะและกลุ่มผู้ที่ติดตามผลงานของ
ศิลปิน 

“เอเชียโทเปียเป็นกิจกรรมที่เราชอบมาดูนะ แม้ว่าจะไม่ได้เรียนศิลปะมา แต่มันก็
แปลกใหม่ดี ท าให้ได้คิดด้วย บางโชว์ก็ดูเอาสวยๆบันเทิงๆเพราะก็งงๆอยู่เหมือนกัน แต่ทุกครั้ง
ที่มาคนก็ไม่มากไม่น้อยนะ จ าได้ว่าคร้ังแรกที่เข้ามาดู อยู่จนจบการแสดงเห็นบางคนเค้าเข้าไป
คุยกบัศิลปินต่อ ก็เลยรู้ว่าเป็นเพื่อนกันรู้จักกันก็มี ดูสนิทสนม บรรยากาศก็เลยดูกันเองไปเลย 
เราก็เลยชอบงานนี้อะ มีโอกาสจะมาอีกเรื่อยๆ” (กันยารัตน์ เครือเอ่ียม , สัมภาษณ์ , 1 
พฤศจิกายน 2557) 
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และจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ท าให้ทราบว่า ปกติกิจกรรมเอเชียโทเปียมักจะมีผู้ชม
ประมาณ 40-50 กว่าคนต่อครั้ง (พัชรพร เนียมสร้อย, สัมภาษณ์, 8 พฤศจิกายน 2557) ซึ่งน้อยมาก
เมื่อเทียบกับกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมอื่นๆอย่าง ดนตรี หรือภาพยนตร์ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ความ
เข้าใจและเข้าถึงศิลปะได้ง่าย ควบคู่กับความสนุกสนานที่จะสามารถสร้างแรงดึงดูดต่อผู้คนได้
หลากหลายมากขึ้น และครอบคลุมความสนใจที่แตกต่างกันของกลุ่มผู้ชม เช่น เทศกาลดนตรีและ
ศิลปะ MAB เป็นกิจกรรมที่เน้นสร้างประสบการณ์ทางดนตรีและศิลปะ และมีตลาดนัดศิลปะเพ่ือให้ผู้
ที่สนใจทั่วไปสามารถน าผลงานทางศิลปะมาจ าหน่ายได้ โดยศิลปินนักร้องส่วนมากมาจากวงการเพลง
นอกกระแส เช่น Summer Dress, Yakk Lab, Plastic Plastic หรือ Greasy Café ฯลฯ ที่มักจะ
ได้รับความนิยมค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นงานที่จัดบริเวรณลานหน้าอาคาร จึงเข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่เดิน
ผ่านไปมาได้ อีกทั้งสามารถดึงดูดให้แฟนคลับของศิลปินมารู้จักกับหอศิลปกรุงเทพฯได้อีกด้วย 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเชิงภาพยนตร์ เช่น เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse: Director’s 
Choice เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปะภาพยนตร์จากการคัดเลือกมาจัดแสดงโดยผู้ก ากับในประเทศ
ไทย ซึ่งมักจะเป็นภายนตร์ที่หาชมได้ยาก หรือเป็นภาพยนตร์ที่ได้รางวัลจากเทศกาลนานาชาติ ซึ่งเมื่อ
ชมภาพยนตร์จบแล้วก็ยังได้มีการสนทนา ซักถามข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดระหว่าง
ผู้ชมกับผู้สร้างงานด้านภาพยนตร์ และผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญในด้านภาพยนตร์ โดยจะจัดกิจกรรมนี้ใน
ทุกๆสองเดือนต่อครั้ง (วรฉัตร สาทะพุกกณะ, สัมภาษณ์, 26 สิงหาคม 2557) จากการสอบถามและ
สังเกตการณ์เบื้องต้น พบว่าทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์ ไม่ว่ากิจกรรมที่ร่วมจัดกับหอ
ภาพยนตร์ หรือสถานฑูตจากประเทศต่างๆประจ าประเทศไทย ก็มักจะมีผู้เข้าชมจ านวนมาก บางครั้ง
ต้องต่อคิวกันยาวจนล้นบริเวณหน้าห้องออดิทอเรียมชั้น 5  

“ทุกครั้งที่จัดฉายหนังที่ห้องออดิทอเรียมชั้น 5 ก็ต้องเตรียมเก้าอ้ีเสริม เพราะคนมา
เยอะมาก มากจนต่อคิวยาวล้นชั้น 5 เลย กิจกรรมเสวนาที่คนดังๆมาพูดก็มักจะได้รับความ
นิยมมากเหมือนกันนะ” (ธนทิพย์ ธีรมโนธรรม, สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2558) 

 จากการศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมศิลปะของหอศิลป์ จึงกล่าวได้ว่า เมื่อหอศิลป
กรุงเทพฯเน้นนโยบายที่ส่งเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนและ
ชุมชนมากขึ้นแล้ว แต่ด้วยกรอบความรู้ทางศิลปะที่หอศิลป์ต้องการให้ผู้คนในสังคมเกิดการรับรู้นั้น 
เป็นหลักความรู้ที่เกิดมาจากวัฒนธรรมตะวันตกและเผยแพร่มากขึ้นจากการเรียนการสอนในระบบ
การศึกษา แต่ไม่ได้รับการเผยแพร่หรือปลูกฝังทางวัฒนธรรมอย่างแพร่หลาย หรือทั่วถึงทุกคนทุกชน
ชั้นมาตั้งแต่ต้น ค าว่าศิลปะในปัจจุบันจึงผูกติดอยู่กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถหรือ
ความคุ้นเคยเป็นการส่วนตัว แม้ว่าหลายคนจะรู้สึกว่าทุกอย่างคือศิลปะ และใครก็สามารถท างาน
ศิลปะได้ ไม่จ าเป็นต้องผ่านการเรียนตามระบบการศึกษาแล้วก็ตาม แต่ส าหรับหอศิลปกรุงเทพฯนั้น
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ให้ความส าคัญกับการคัดเลือกผลงานศิลปะที่ได้คุณภาพ หรือสนใจในไอเดียหรือความคิดมากกว่าจะ
เป็นใครหรืออะไรก็ได้ 

“ยิ่งในยุคที่ข้อมูลต่างๆเข้าถึงง่าย และใครก็ท างานศิลปะได้ มันก็เป็นข้อด้อยของยุค
นี้เหมือนกันนะว่า แม้ทุกคนจะท าอะไรก็ได้ แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะท าได้ด ีเพราะงั้นเวลาที่เราเจอ
งานที่กระแทกใจ บางทีมันชัดเจนขึ้นมาเลยว่า ศิลปะมันคือย่างนี้ คืองานนี้ ซึ่งบางครั้งมันก็
ไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่เราคุ้นเคยอย่าง painting หรืออ่ืนๆ แต่เราสามารถจับประเด็นที่เขา
กลั่นกรองหรือปัญญาของเขา การแสดงของเขา และอะไรหลายๆอย่างออกมาได้ คุณภาพ
เหล่านี้มันก็ดีกว่าในการสื่อสารเกี่ยวกับศิลปะ ส่วนด้านศิลปะจะมีรูปแบบยังไงนั้นเป็นเรื่องที่
เปิดกว้าง ไม่ได้ต้องจ ากัดเฉพาะทางใดทางหนึ่ง” (พิชญา ศุภวานิช, สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 
2558) 

ฉะนั้นการสื่อสารหรือการให้ความรู้ความเข้าใจในด้านศิลปะผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆในหอ
ศิลป์ จึงเป็นอีกกรณีที่เน้นให้เห็นว่า กรอบความรู้หรือมุมมองทางศิลปะที่หอศิลป์ต้องการสื่อสาร
ออกมา ค่อนข้างแตกต่างจากการรับรู้ของคนไทยทั่วไป และสามารถสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้คนได้
มากกว่า แม้ว่าการที่หอศิลป์จะพยายามน าเสนอกระแสความนิยมด้านศิลปะจากนานาชาติเข้ามาเพ่ือ
เพ่ิมความรู้กับผู้ที่สนใจนั้นเป็นสิ่งที่สนับสนุน แต่เพราะวัฒนธรรมของไทยและตะวันตกค่อนข้าง
ต่างกันตั้งแต่ดั้งเดิมมาแล้ว จึงท าให้เกิดช่องว่างระหว่างศิลปะกับคนไทยที่ไม่ได้มีชีวิตประจ าวัน
เกี่ยวข้องกับศิลปะที่มีความเฉพาะตัวในปัจจุบัน ในขณะที่บางครั้งหอศิลป์เอง ก็ไม่สามารถเลือก
เนื้อหางานได้เองจริงๆทั้งหมด เนื่องจากความต้องการจะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก จึง
ต้องถูกเรียกร้องขอจากผู้สนับสนุนให้มีงานตามความต้องการขององค์กรนั้นๆในแต่ละปี เช่น กิจกรรม
ประกวดศิลปกรรมช้างเผือก การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ และกิจกรรมศิลปนิพนธ์จาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนั้นการออกแบบและการจัดการพ้ืนที่ รวมทั้งการจัดกิจกรรมทางศิลปะในหอ
ศิลป์ เป็นการก าหนดสร้างความรู้ความหมายทางศิลปะสู่สังคม เพ่ือให้ผู้ชมเกิดการรับรู้และความ
เข้าใจสอดคล้องกับความต้องการของหอศิลป์ ซึ่งการเข้าใช้พ้ืนที่ของผู้ชมและปฏิกิริยาตอบสนองจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จะมีลักษณะแตกต่างกันไป บางส่วนที่มีความคุ้นเคยหรือชื่นชอบศิลปะก็จะ
เกิดการรับรู้ร่วมกันกับความรู้ทางศิลปะที่หอศิลปต้องการจะสื่อสารออกมา แต่บางส่วนที่มีมุมมองว่า
ตนนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับศิลปะหรือเป็นสิ่งที่ไม่จ าเป็นมากนัก จะสามารถรับรู้หรือเข้าใจศิลปะได้
ในบางกิจกรรมที่เข้าถึงง่ายอย่าง ดนตรีและภาพยนตร์ เป็นต้น 
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บทที่ 6 

บทวิเคราะห์และสรุป 

การศึกษาเรื่อง “กระบวนการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในศิลปะของสังคมไทย 
กรณีศึกษา: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร” จะวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาจาก
แนวคิดทฤษฎีทางมานุษยวิทยา ได้แก่  แนวคิดเรื่องชุมชนจินตกรรม (Imagine of 
community) ของ เบเนดิกส์ แอนเดอสัน (Benedict Anderson) และแนวคิดพ้ืนที่ทาง
สังคม (Social Space) ของอองรี เลอแฟบวร์ (Henri Lefebvre) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ถึง
กระบวนการสร้างและต่อรองทางความหมายของศิลปะของหอศิลปกรุงเทพฯ ผ่านการจัด
กิจกรรมทางศิลปะต่างๆ พร้อมกับศึกษาถึงการจัดการพ้ืนที่ใช้สอยของหอศิลป์ เพราะจาก
บทบาทและบริบทในตัวพ้ืนที่สามารถใช้ในการสื่อสารองค์ความรู้ทางศิลปะสู่ผู้ชมได้เช่นกัน  

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครได้ก าหนดกระบวนการต่างๆเพ่ือสร้าง
ความหมายทางศิลปะและสื่อสารออกสู่การรับรู้ของคนในสังคม ผ่านกรอบอุดมการณ์อย่าง 
พันธกิจ จุดประสงค์ และข้อปฏิบัติในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร
และพันธมิตรด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้หอศิลป์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ศิลปะของเมือง ที่เน้นการเป็นแหล่งเผยแพร่นวัตกรรมศิลปะใหม่ๆ และเป็นภาพลักษณ์
หรืออัตลักษณ์ในด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับกรุงเทพฯเพ่ือยกระดับเมือง ผ่านการสร้างความ
ร่วมมือจากเครือข่ายศิลปิน การสร้างประวัติศาสตร์ภายในหอศิลปกรุงเทพฯ และการผลิตซ้ า
กิจกรรมศิลปะเพ่ือตอกย้ าความหมายพิเศษของศิลปะจากรัฐ 

การสร้างชุมชนศิลปะ (art community) จากเครือข่ายศิลปิน 

 ชุมชนศิลปะในที่นี้มาจากการกรอบแนวคิดชุมชนจินตกรรม หรือชุมชนจินตนาการ 
หมายถึงการรวมกลุ่มของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เพ่ือจุดประสงค์ร่วมเดียวกัน โดยไม่
จ าเป็นต้องสังกัดอยู่ในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งเฉพาะ เช่นเดียวกับการสร้างชุมชนศิลปะของหอ
ศิลปะกรุงเทพฯนี้ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของศิลปินไทยกลุ่มหนึ่ง ที่ส่วนใหญ่เป็นเพื่อน พี่ น้อง 
ร่วมสถาบันการศึกษาเดียวกัน และมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน คือ ความต้องการให้รัฐสร้างและ
สนับสนุนพ้ืนที่ศิลปะ เช่น หอศิลปะร่วมสมัย เพ่ือให้ศิลปินไทยมีพ้ืนที่ในการแสดงผลงาน 
และเพ่ือได้รับการยอมรับจากสังคมในวงกว้างมากขึ้น และเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนจากหอ
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ศิลป์ หอศิลปกรุงเทพฯจึงได้มีการก าหนดบทบาทชัดเจนส าหรับการใช้พ้ืนที่จัดแสดงชั้น 7-9 ของ
ศิลปินมืออาชีพและศิลปินในเครือข่าย 

เหตุที่ศิลปินไทยต้องการพ้ืนที่ส าหรับรองรับการท างานของตน และการยอมรับจากคนใน
สังคม เนื่องมาจากการรับอิทธิพลศิลปะสมัยใหม่จากตะวันตกมาปรับใช้ในสังคมไทย ผ่านการศึกษาใน
สถาบันอย่างเป็นระบบ เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ตั้งขึ้นจากความต้องการของศิลปินชาวอิตาลี 
ศิลป์ พีระศรี ซึ่งระบบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาศิลปะนี้  มี การปลูกฝังความคิด 
อุดมการณ์ และแนวทางการท างานศิลปะแตกต่างจากระบบการศึกษาทางศิลปะเดิมของไทยอย่าง
ชัดเจน เช่น แม้ว่าโรงเรียนเพาะช่างจะมีมาก่อนศิลปากร แต่อุดมการณ์นั้นต่างกัน โรงเรียนเพาะช่าง
ส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรมงานช่างไทยเป็นหลัก ท าให้ผู้ที่เรียนจบจากสถาบันนี้ส่วนมากถูกนิยาม
ว่าเป็น “ช่างฝีมือ” ต่างจากอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่รับรูปแบบการท างานศิลปะมาจาก
ตะวันตก ที่ให้คุณค่าแก่ผู้สร้างงานว่าเป็น “ศิลปิน” ที่ถูกนิยามไว้ว่ามีความสร้างสรรค์กว่างานช่างที่
ต้องท าตามแบบแผนประเพณีเดิมเท่านั้น ดังที่ ถวัลย์ ดัชนี กล่าวไว้ว่า “หากคุณมีฝีมือช่างอย่างเดียว
คุณก็เป็นได้แค่กรรมกรศิลปะ ถ้าคุณมีปัญญาอย่างเดียวไม่มีฝีมือคุณก็ไม่สามารถเอาฝีมือเชิงช่างไปอุ้ม
ความคิดของคุณถึงเป้าหมาย เพราะฉะนั้นคุณต้องจัดเจนทั้งฝีมือและความคิด" (ฉัตรชัย ศิริพันธุ์, 
ม.ป.ป.) 

 การก าหนดสร้างอุดมการณ์ทางความคิดที่แตกต่างของสถาบันการศึกษาทั้งศิลปะไทยดั้งเดิม
และศิลปะไทยร่วมสมัย การปลูกฝังจิตส านึกร่วมของแต่ละสถาบันจึงท าให้ศิลปินในชุมชนจินตกรรม
แห่งนี้ เกิดกระบวนการสร้างอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มของ ความเป็นศิลปิน ขึ้นมา เพ่ือประกาศจุดยืนใน
สังคมถึงความต้องการพ้ืนที่ส าหรับงานศิลปะร่วมสมัยในแบบที่เครือข่ายเหล่านี้ได้รับการถ่ายทอดมา 
เช่นเดียวกับแวดวงของผู้ชม เมื่อมีการจัดงานเปิดนิทรรศการศิลปะแต่ละครั้ง จากการสังเกตการณ์
ของผู้ชมท่านหนึ่งในหอศิลปกรุงเทพฯ (ธนทิพย์ ธีรมโนธรรม, สัมภาษณ์, 7 มกราคม 2558) พบว่า 
หากเป็นกิจกรรมที่จัดอยู่ในชั้นนิทรรศการ 7-9 ผู้เข้าร่วมงานเปิดจะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงบ้าง ไม่รู้จัก
บ้าง และมีการปฏิสัมพันธ์พูดคุยกันอยู่เพียงในกลุ่ม ส่วนผู้ชมทั่วไปที่เข้าร่วมงานเปิดอย่างผู้ให้
สัมภาษณ์จะรู้สึกเป็นคนนอกมากกว่าจะได้มีส่วนร่วมในงาน เว้นแต่เมื่อไปงานเปิดนิทรรศการหรือ
กิจกรรมที่จัดอยู่รอบทางเดินชั้น 3-5 ซึ่งเป็นงานเปิดกว้างกว่า ผู้ชมมีความหลากหลายกว่ามาก เพราะ
เป็นทางเดินสัญจร จึงรู้สึกว่าเข้าถึงและมีส่วนร่วมได้มากกว่า ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าการมีความรู้ ความ
ใกล้ชิด หรือความสัมพันธ์ทางศิลปะที่ไม่เท่ากันของศิลปินและผู้ชม ดังที่ผู้ชมส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมงาน
มักจะเป็นคนในวงการหรือเรียนจากสถาบันเดียวกันมา มากกว่าผู้ชมทั่วไป จึงสะท้อนให้เห็นว่า
บทบาทของสถาบันทางศิลปะสามารถสร้างชุมชนศิลปะได้ในพ้ืนที่เฉพาะมากกว่าในสังคมวงกว้าง 
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การสร้างการรับรู้ผ่านความเป็นพื้นที่ใจกลางเมือง 

หอศิลปกรุงเทพฯเป็นพ้ืนที่ที่สามารถสร้างการรับรู้สู่สาธารณะ ผ่านการปฏิบัติการที่เกิดขึ้น
ภายในพ้ืนที่กายภาพซึ่งปฏิบัติการนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับ “Social practice” หมายถึงระบบ 
ระเบียบ และกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างมีแบบแผน ก่อให้เกิดการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กันของคน
ในพ้ืนที่ กลายเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมหรือรูปแบบวิถีชีวิตในสังคมตามบริบทของพ้ืนที่ ผ่านการ
ผลิตซ้ าแบบแผนเดิมที่สังคมรับรู้ โดยปฏิบัติการในพื้นที่หอศิลป์เพ่ือสร้างการรับรู้สู่สาธารณะที่เป็นผล
ต่อเนื่องมาจากการก าหนดนโยบายจากภาครัฐ คือ การก าหนดพ้ืนที่ตั้งและออกแบบรูปทรง
สถาปัตยกรรมของอาคารหอศิลปกรุงเทพฯ เป็นการปฏิบัติการเชิงสร้างรูปแบบพ้ืนที่ทางกายภาพ 
โดยผ่านการวางแผนไว้ว่าจะก าหนดตั้งหอศิลป์ในบริเวณย่านปทุมวันเป็นแหล่งรวมของเยาวชนวัยรุ่น 
เป็นพ้ืนที่ที่มีสิ่งก่อสร้างหลากหลาย ทั้งศูนย์การค้าส าคัญอย่างสยามสแควร์ มาบุญครอง สยามพารา
กอน ฯลฯ สถานศึกษาอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนามกีฬาแห่งชาติ และพ้ืนที่ทางศิลปะอย่าง
พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ต่างๆที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งยังเป็นพ้ืนที่ที่สะดวกในการเดินทาง 
โดยทั่วไปผู้คนส่วนใหญ่จะรู้จักพ้ืนที่บริเวณนี้อยู่แล้ว การที่จะมีหอศิลป์เพ่ิมขึ้นในบริเวณนี้จึงสามารถ
เป็นทางเลือกส าหรับผู้คนและเยาวชนได้ค่อนข้างมาก ทั้งในแง่การเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
กิจกรรมต่างๆทางศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากสามารถใช้พ้ืนที่ในการแสวงหาความรู้ การแสดงออก และ
พักผ่อนหย่อนใจได้ในพ้ืนที่เดียวกัน ซึ่งการก าหนดเลือกพ้ืนที่ตั้งดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความย้อน
แย้งในอุดมการณ์ของหอศิลป์ที่สนับสนุนให้ผู้เข้าใช้บริการประกอบไปด้วยคนทุกชนชั้นเพ่ือให้มีความ
เท่าเทียมกัน แต่ในความเป็นจริงนั้นการก าหนดพ้ืนที่ตั้งให้อยู่ใจกลางเมืองและรายล้อมไปด้วยแหล่ง
รวมตัวของชนชั้นกลาง อย่างพ้ืนที่ศูนย์การค้า มหาวิทยาลัย และพ้ืนที่ทางศิลปะอย่างพิพิธภัณฑ์จิมป์ 
ทอมสัน สามารถแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมและเอ้ือความสะดวกให้เฉพาะชนชั้นกลางที่มักด าเนินวิถี
ชีวิตในพ้ืนที่ เหล่านี้  มากกว่าการจะเลือกไปตั้งในพ้ืนที่ ที่ เอ้ือกับการเข้าถึงของทุกชนชั้น ดังที่
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มักมีพ้ืนฐานและการรับรู้ทางศิลปะสอดคล้องกับหอศิลป์ ทั้งที่มีความคุ้นเคยหรือ
ผูกพันเกี่ยวกับศิลปะจากพ้ืนฐานครอบครัวและสถาบันการศึกษา ดังในครอบครัวที่พ่อเป็นนัก
ออกแบบมากับภรรยาและลูกอายุ 7 ขวบ ได้เดินชมในนิทรรศการที่ชั้น 4 จากการสัมภาษณ์พบว่า
ครอบครัวนี้มักจะพาลูกมาหอศิลป์ประมาณเดือนละ 2-3 ครั้งในวันเสาร์อาทิตย์ โดยมองว่าการพาลูก
มาหอศิลป์ด้วยกันถือเป็นการเที่ยวและพักผ่อนมากกว่าจะเน้นเรื่องการศึกษาศิลปะที่จริงจัง รวมทั้ง
ต้องการปลูกฝังให้ลูกอยู่กับศิลปะที่เป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งผู้ปกครองเชื่อว่าการชมงานศิลปะ
จะช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ไปในทางท่ีดีมากกว่า 
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จึงกล่าวได้ว่าในกระบวนการจัดตั้งหอศิลปกรุงเทพฯให้ตั้งอยู่ใจกลางของแหล่งศูนย์การค้า
และการท่องเที่ยวส าคัญ แม้จะสามารถสร้างการรับรู้ทางศิลปะให้เข้าถึงได้ง่ายต่อคนทั่วไปมากขึ้น 
ผ่านการก าหนดบทบาทและบรรยากาศเพ่ือการพักผ่อนหรือเพ่ือสร้างความสบายใจแก่คนในสังคม แต่
ด้วยพื้นที่ต่างๆในบริเวณใกล้เคียงต่างก็เป็นพ้ืนที่ที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือรองรับและตอบสนองความต้องการ
กับวิถีชีวิตของชนชั้นกลางเป็นหลัก นอกจากนี้อุดมการณ์ที่ต้องการเป็นพ้ืนที่เพ่ือการพักผ่อนนั้นเป็น
ผลจากสังคมที่มีกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรมที่ท าให้เกิด “เวลาว่าง” ในชนชั้นกลางและชน
ชั้นสูง และได้ส่งผลให้เกิดค่านิยมของการพักผ่อนมากกว่าชนชั้นแรงงานในสังคม ฉะนั้นจึงเป็นความ
ย้อนแย้งของอุดมการณ์หอศิลป์ที่แม้จะเน้นการเปิดกว้างสู่ทุกคน แต่ในความจริงชนชั้นกลางได้เข้ามา
มีโอกาสและแย่งชิงหรือครอบครองพ้ืนที่หอศิลป์ไปจากชนชั้นอื่นได้มากกว่าจะสร้างการเข้าถึงของทุก
คนอย่างเท่าเทียม  

การสร้างการรับรู้ทางศิลปะผ่านการออกแบบพ้ืนที่ทางกายภาพ 

ลักษณะอาคารทางสถาปัตยกรรมของพ้ืนที่ทางกายภาพหอศิลปกรุงเทพฯ เป็นการผลิตซ้ า
การออกแบบรูปทรงอาคารให้คล้ายกันกับพิพิธภัณฑ์กุกเกนไฮม์ในมหานครนิวยอร์คที่ได้รับความนิยม
อย่างมากในสากล พร้อมกับน าสัญลักษณ์ที่มีความเป็นไทยมาประยุกต์ตามตัวตึกอาคารรอบนอก เพื่อ
แสดงถึงการผสมผสานความเป็นไทยให้เป็นพ้ืนที่สมัยใหม่ เป็นการผลิตซ้ ากับสัญลักษณ์ของพ้ืนที่ทาง
ศิลปะที่โด่งดังจากตะวันตก ที่เป็นไปตามหลักความต้องการของส านักงานกรุงเทพมหานครในการ
แก้ปัญหาต่อความต้องการเชิงประโยชน์ใช้สอย และพยายามสร้างการรับรู้แก่สาธารณชนว่าเป็นพ้ืนที่
เพ่ือสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมแก่คนทั่วไปในสังคม นอกจากนี้การออกแบบรูปทรงทางสถาปัตยกรรม
ของพื้นที่ทางกายภาพหอศิลป์นั้น ได้ถูกสร้างสรรค์ออกมาไม่ใช่แค่เพ่ือตอบสนองแค่ความสวยงาม แต่
การออกแบบสถาปัตยกรรมถูกสร้างขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการหรืออุดมการณ์ ที่ปฏิบัติการผ่าน
ผู้ออกแบบและผู้มีอ านาจก าหนดลักษณะอาคาร  ฉะนั้นพ้ืนที่ทางกายภาพของหอศิลปกรุงเทพฯจึงถูก
สร้างมาจากขอบข่ายมิติทางสังคมและการเมือง ตามเงื่อนไขและบริบททางสังคมของผู้มีอ านาจหรือ
ส านักงานกรุงเทพมหานครเป็นผู้ก าหนด ทั้งในด้านหลักการออกแบบที่ต้องทันสมัยและทัดเทียมสังคม
ตะวันตก คติความเชื่อทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ความต้องการในด้านการใช้สอย และสภาพภูมิศาสตร์
หรือสภาพพ้ืนที่ตั้ง ฯลฯ ผ่านมุมมองของนักออกแบบและกรุงเทพมหานครที่สามารถผลิตรูปแบบ
กิจกรรมศิลปะต่างๆทั้งตรงตามบทบาทหลักและประยุกต์ใช้ เพื่อส่งสารความรู้ความเข้าใจทางศิลปะสู่
ผู้ชมได้หลากหลาย จึงแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติเชิงพ้ืนที่ในมุมของการแสดงการใช้อ านาจเพ่ือผลิต
และเข้าถึงประโยชน์จากพ้ืนที่เหล่านั้นของผู้ก าหนดโครงการก่อสร้างและผู้ออกแบบ 
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นอกจากนี้ตามการรับรู้และการใช้งานผ่านบทบาทพ้ืนที่ใช้สอยในพ้ืนที่ของหอศิลปกรุงเทพฯ 
ทั้งจากการบริหารจัดการท างานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการใช้พ้ืนที่ของผู้ชมต่างๆ โดยโครงสร้างภายใน
อาคารถูกออกแบบมาให้มี 12 ชั้น โดยมีลักษณะพ้ืนที่ส่วนเปิดโลกตรงกลาง เพ่ือให้ผู้ใช้พ้ืนที่สามารถ
รับรู้ภาพของแต่ละชั้นได้เบื้องต้น ซึ่งในแต่ละพ้ืนที่จะมีกรอบของระเบียบการเข้าใช้ รวมทั้ง การ
ก าหนดเส้นทางเพ่ือสัญจรและเชื่อมโยงให้แต่ละสัดส่วนสามารถเข้าถึงกิจกรรมทางศิลปะได้ ดังเช่น
การจัดวางพ้ืนที่ห้องสมุดศิลปะอยู่ชั้นใต้ดินเนื่องจากการรับรู้เดิมของประชาชนในชุมชนบริเวณ
ใกล้เคียงนั้นทราบว่า พื้นที่สวนสาธารณะแห่งนี้มีห้องสมุดส าหรับประชาชนตั้งอยู่ เพ่ือสร้างการเรียนรู้
และเป็นพื้นที่เปิดกว้างให้ทุกคนสามารถใช้บริการได้ ผ่านการจัดระบบสมาชิกเพ่ือยืมคืนหนังสือ เมื่อมี
การก่อสร้างหอศิลป์ขึ้นแทนที่ ในโครงการออกแบบจึงต้องก าหนดสร้างห้องสมุดประชาชนเดิมเข้าไป
ด้วย แต่เนื่องจากความต้องการที่จะให้รูปแบบพ้ืนที่ภายในสามารถแสดงออกถึงความเป็นศิลปะไปใน
ทิศทางเดียวกัน ห้องสมุดประชาชนจึงถูกเปลี่ยนบทบาทโดยการเพ่ิมพ้ืนที่ส าหรับหนังสือเกี่ยวกับ
ศิลปะและการจัดกิจกรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ของหอศิลป์ด้วย ฉะนั้นเมื่อสังคมรอบข้างมี
การรับรู้เดิมถึงการมีอยู่ของห้องสมุดอยู่แล้ว หอศิลป์จึงเลือกจัดวางห้องสมุดไว้ในพ้ืนที่ใต้ดินที่ยากจะ
มองเห็น 

อีกทั้งการที่หอศิลป์มีทางเดินเข้าออก 3 ทาง คือด้านหน้า ด้านหลัง และทางเชื่อมรถไฟฟ้า
ชั้น 3 สามารถแสดงให้เห็นถึงการเปิดพ้ืนที่ให้ผู้เข้าชม ไม่ว่าจะเดินทางมาจากรถยนต์ส่วนตัวก็
สนับสนุนด้วยพื้นที่จอดรถ หรือการเดินทางมาจากระบบขนส่งมวลชนสาธารณะอย่างรถเมล์ รถไฟฟ้า 
รถแท็กซี่ และแม้กระทั่งการเดินเท้าหรือจักรยานก็สามารถเข้าถึงได้เท่าเทียมกัน นอกจากนี้เมื่อผู้ชม
เดินเข้าสู่ภายในอาคารจากทางเข้าทั้งสามแล้ว พ้ืนที่ส าหรับจัดกิจกรรมนิทรรศการจะถูกแสดงออกสู่
สายตาผู้ใช้พ้ืนที่ในแทบจะทันที แสดงให้เห็นถึงการวางแผนหรือระบบเส้นทางสัญจรที่ท าให้เกิดการ
รับรู้ทางศิลปะสู่สายตาผู้เข้าใช้บริการได้ก่อนพ้ืนที่อ่ืน แม้ว่าจะเพียงผ่านเข้ามาจะมาใช้บริการอ่ืนก็
ตาม เช่นเดียวกับการจัดวางพ้ืนที่ร้านค้าและหน่วยงานทางศิลปะภายนอกในชั้น 1 – 4 ที่จะถูกรับรู้
ผ่านสายตาของผู้ชมในเวลาต่อมา เมื่อเดินออกจากพ้ืนที่กิจกรรมนิทรรศการศิลปะ 

นอกจากนี้การจัดวางอย่างมีแบบแผนเพ่ือมีบทบาทสอดคล้องกับอุดมการณ์ของหอศิลป์ ได้
ถูกแสดงออกมาในพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนชั้น 5 จากการรับรู้ของภัณฑารักษ์หอศิลป์มองว่า 
ชั้น 5 นั้นเป็นพ้ืนที่ส าหรับสร้างการเปลี่ยนผ่านผู้ชมให้เข้าสู่พ้ืนที่นิทรรศการชั้น 7 - 9 เนื่องจากผู้ชมที่
จะข้ึนไปสู่ชั้นนิทรรศการดังกล่าว จะต้องผ่านการรับรู้กรอบระเบียบการปฏิบัติตนในพ้ืนที่ที่ก าลังจะไป 
ผ่านการเข้าสู่ระบบการฝากของ ระยะทางข้ึนที่ไกลกว่าเดิม รวมทั้งการตรวจตราผ่านการจ้องมองและ
เตือนหากท าผิดกฏของเจ้าหน้าที่ ที่มีความจริงจังและเคร่งครัดมากข้ึนจากพ้ืนที่ด้านล่าง เช่นเดียวกัน
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กับชั้น 7 – 9  ที่ถูกก าหนดด้วยแนวทางการออกแบบแล้วว่าเป็นพ้ืนที่ส าหรับกิจกรรมนิทรรศการหลัก
ที่มีลักษณะงานศิลปะจากศิลปินมืออาชีพ เพ่ือผลิตสร้างความเป็นพ้ืนที่ทางสังคมผ่านการจัดกิจกรรม
ต่างๆที่เกี่ยวพันกับชีวิตของผู้คน เพ่ือจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในกรุงเทพมหานคร ที่เน้นให้
การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและประชาชน  

การสร้างการรับรู้ผ่านการก าหนดเนื้อหากิจกรรมทางศิลปะ 

ตามการก าหนดอุดมการณ์ เช่น พันธกิจหรือเป้าหมายในการท างานต่างๆของหอศิลป
กรุงเทพฯ โดยให้ความส าคัญกับการปฏิบัติการหรือด าเนินกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเพ่ือให้
การศึกษา การรับรู้ และความเข้าใจสู่ประชาชนและชุมชนต่างๆในสังคมไทยเป็นหลัก ซึ่งมีท้ังกิจกรรม
เชิงศิลปะร่วมสมัย และกิจกรรมเชิงศิลปวัฒนธรรม เพราะจากการรับรู้ค าว่า “ศิลปวัฒนธรรม” ของ
ฝั่งการท างานเชิงบริหารและฝั่งการที่ท างานด้านจัดการกับวัตถุทางศิลปะโดยตรงนั้นแตกต่างกัน ฝั่ง
หนึ่งมองว่าศิลปวัฒนธรรมก็คืองานศิลปะร่วมสมัยแยกส่วนกับงานเชิงวัฒนธรรมชัดเจน แต่อีกส่วน
มองว่าศิลปวัฒนธรรมก็คืองานศิลปะร่วมสมัยเพราะศิลปะนั้นเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมอยู่แล้ว ฉะนั้น
รูปแบบที่แสดงออกมาในแต่ละกิจกรรมทางศิลปะบนพ้ืนที่หอศิลป์ ทั้งท่ีเป็นกิจกรรมจากการออกแบบ
วางแผนของเจ้าหน้าที่ ในหอศิลป์ เอง รวมทั้งกิจกรรมที่จัดโดยภายนอกเพ่ือสร้างและรักษา
ความสัมพันธ์ของเครือข่าย จึงมีรูปแบบและลักษณะที่หลากหลายและผสมผสานกันของกิจกรรม
ศิลปะที่ได้รับแนวคิดจากตะวันตก รวมไปถึงงานศิลปะที่เกี่ยวเนื่องอยู่กับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
สังคมไทย เช่น กิจกรรมนิทรรศการเชิงทัศนศิลป์แบบไทยและงานเชิงความคิดแบบตะวันตก 
(Conceptual art) ที่ถูกก าหนดกรอบการสร้างรูปแบบ หลักปฏิบัติ และระบบการเดินชมผ่าน
บทบาทการท างานของฝ่ายนิทรรศการ ที่แม้จะเลือกงานคุณภาพมาจัดแสดง แต่การเล่าเรื่องของและ
นิทรรศการยังต้องอยู่ภายใต้การควบคุมจากอุดมการณ์ของหอศิลป์ เพ่ือเน้นสร้างการศึกษาและน า
ศิลปะให้เข้าถึงประชาชนทั่วไปได้เป็นหลัก 

รวมไปถึงในงานศิลปะเชิงวัฒนธรรม เช่น เทศกาลดนตรี ภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง นั้นถูก
ควบคุมดูแลจากฝ่ายกิจกรรม ที่ถูกก าหนดหน้าที่ในการจัดกิจกรรมและเน้นสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่ม
ประชาชนในวงกว้างมากกว่ากิจกรรมนิทรรศการ เนื่องจากเป็นกิจกรรมศิลปะที่เป็ นอุตสาหกรรม
บันเทิง ที่มีการผลิตซ้ าเพ่ือเข้าถึงการรับรู้ความเข้าใจของผู้คนในสังคมส่วนรวมเป็นหลัก แต่จะมีเพียง
งานบางประเภทที่ถูกสร้างให้แตกต่างจากรูปแบบเดิมๆ ผ่านการรับรู้ร่วมกันในค าว่า “นอกกระแส” ที่
บางครั้งงานเหล่านี้อาจถูกนับว่าเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งที่ถูกให้คุณค่า รางวัล ค าวิจารณ์ ในวงการ
ศิลปะได้อีกด้วย เช่นเดียวกับกิจกรรมเสวนาและอบรมให้ความรู้ทางศิลปะโดยตรง เช่น Art talk ที่จัด
โดยฝ่ายการศึกษา โดยก าหนดวิธีการและรูปแบบการปฏิบัติกิจกรรมผ่านมุมมองของการให้ความรู้
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ความเข้าใจในศิลปะผ่านระบบการศึกษา (Education) ที่มีการค้นคว้าถึงพ้ืนฐานหรือทุนเดิมของการ
รับรู้ศิลปะในกลุ่มเป้าหมายต่างๆของหอศิลปกรุงเทพฯ ซึ่งจะมีรูปแบบกิจกรรมที่เน้นการน าศิลปิน
และวิทยากรผู้มีชื่อเสียงในวงการศิลปะมาบรรยายให้ความรู้ทางศิลปะและผลงานส่วนตัวตามประเด็น
หรือหัวข้อในกิจกรรมแต่ละครั้ง เพ่ือแลกเปลี่ยนการรับรู้ ทัศนคติ และความรู้กันระหว่างศิลปินกับ
ผู้ชม หรือกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่จัดขึ้นเพ่ือให้ผู้ชมมีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะด้วยตัวเองเป็นหลัก แสดงให้เห็นถึงการพยายามจัดกิจกรรมในการเน้นสร้างการรับรู้ทางศิลปะ
ผ่านการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและองค์กรที่สนับสนุนต่างๆ  

กล่าวได้ว่าการปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่ในหอศิลปกรุงเทพฯ ผ่านการวางกรอบการท างานและ
เป้าหมายในการด าเนินงานต่างๆของหอศิลป์ตามที่ได้ก าหนดอุดมการณ์ผ่าน พันธกิจ จุดประสงค์ 
และข้อปฏิบัติในปฏิญญาหอศิลป์เหล่านั้น สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการก าหนดสร้างการรับรู้จุดยืนของ
หอศิลป์ที่ต้องการสร้างความเข้าใจหรือการรับรู้ในด้านศิลปะแก่ผู้คนในสังคม ที่ปรากฏออกมาสู่
สายตาของคนในสังคม ผ่านการออกแบบและก าหนดบทบาทหน้าที่พ้ืนที่ตั้ง พ้ืนที่ทางกายภาพ 
รวมทั้งกิจกรรมที่ถูกจัดภายในหอศิลป์ เพ่ือส่งสารความรู้ความเข้าใจทางศิลปะสู่ผู้ชมได้หลากหลาย 
อีกทั้งกระบวนการท างานและการควบคุมพ้ืนที่ผ่านกรอบหลักพันธกิจ กฏระเบียบ และเส้นทางการ
เดินชม ยังสามารถท าให้ผู้ชมเกิดการรับรู้และมีปฏิสัมพันธ์ภายในพ้ืนที่เป็นไปในทิศทางที่หอศิลป์
ก าหนด จึงแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติเชิงพ้ืนที่ในมุมของการแสดงการใช้อ านาจเพ่ือผลิตและเข้าถึง
ประโยชน์จากพ้ืนที่เหล่านั้นของผู้ก าหนดโครงการก่อสร้าง ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการอย่างเครือข่าย
ศิลปินและองค์กรต่างๆ และผู้ร่วมรับผลประโยชน์ตามหลักพันธกิจอย่างประชาชน  

การนิยามความหมายพื้นที่ในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

จากปฏิบัติการของพ้ืนที่หอศิลปกรุงเทพฯทางกายภาพดังกล่าว สามารถท าให้เกิดภาพแทน
ของพ้ืนที่ในด้านการส่งเสริมการรับรู้ทางศิลปะสู่ผู้ชมได้ เนื่องจากพ้ืนที่ทางกายภาพมีความส าคัญต่อ
การรับรู้ภาพแทนพ้ืนที่ เพราะเมื่อเกิดการปฏิบัติการหรือการก าหนดสร้างนิยามความหมายในตัวพ้ืนที่
หอศิลป์ ผ่านกระบวนการที่ภาครัฐผู้สร้าง แต่เมื่อมีการเข้าใช้พ้ืนที่จากผู้คนที่หลากหลาย ท าให้ตัวหอ
ศิลป์ถูกยึดโยงและบรรจุเอาอุดมการณ์จากผู้คนเหล่านั้นรวมไว้ในตัวเอง เพ่ือประกอบสร้าง
ความหมายอีกทีหนึ่งจากการรับรู้ของผู้ที่เข้าใช้ภายในพ้ืนที่และผู้ที่มองจากภายนอก 

ดังที่การก าหนดพ้ืนที่ตั้งที่มีสภาพแวดล้อมเป็นแหล่งศูนย์การค้าส าคัญใจกลางเมือง แหล่ง
รวมตัวของวัยรุ่น และแหล่งการศึกษาต่างๆ รวมทั้งการออกแบบให้อาคารมีความทันสมัยและมี
รูปทรงที่แปลกตาจากอาคารเชิงศูนย์การค้าต่างๆของหอศิลป์นั้น เป็นการพยายามที่จะเปลี่ยน
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ภาพลักษณ์ของหอศิลป์ที่เต็มไปด้วยความเงียบขรึม มาเป็นหอศิลป์ที่มีภาพของความสมัยใหม่และ
เป็นมิตรเพ่ือสื่อถึงบทบาทใหม่ที่หอศิลป์แห่งนี้มีกิจกรรมหลากหลายไม่ใช่แค่การเดินดูงานศิลปะเพียง
อย่างเดียว ซึ่งภาพแทนแห่งความสมัยใหม่หรือทันสมัยนั้น เกิดจากการออกแบบรูปทรงที่ได้รับแรง
บันดาลใจมากจากพิพิธภัณฑ์กุกเกนไฮม์ในมหานครนิวยอร์คที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสากล 
ฉะนั้นอาคารของหอศิลป์จึงสามารถให้ความรู้สึกถึงความเป็นสากลที่เอ้ือต่อการชมงานศิลปะ
โดยเฉพาะ  

อีกทั้งพ้ืนที่ส าหรับเปลี่ยนผ่านสู่พ้ืนที่นิทรรศการหลักอย่างชั้น 5 และชั้นนิทรรศการหลัก 7-9 
นั้น แม้ว่าจะมีการก าหนดบทบาทหรือการรับรู้จากเจ้าหน้าที่ผู้จัดการกิจกรรมภายในชั้น 7-9 แล้วว่า
ชั้น 5 เป็นพ้ืนที่เพ่ือเปลี่ยนผ่านผู้ชมเข้าสู่อีกพ้ืนที่หนึ่งซึ่งเป็นการเปลี่ยนอารมณ์และความรู้สึกเพ่ือเข้า
สู่พ้ืนที่แบบพิพิธภัณฑ์ โดยจะต้องเคารพกฏกติกาและระมัดระวังการปฏิบัติตัวมากขึ้น เนื่องจาก
กิจกรรมนิทรรศการในชั้น 7-9 จะเป็นงานที่ให้ความส าคัญกับประเด็นเพื่อการศึกษาเป็นหลัก ในขณะ
ที่นิทรรศการชั้นล่างมักจะปล่อยเนื้อหาอิสระกว่า ตามที่องค์กรหรือบุคลากรภายนอกต้องการจะเข้า
มาแสดงงานในขณะที่ผู้ชมบางส่วนรับรู้เพียงว่าชั้น 5 เป็นชั้นที่มีจุดประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ข้อมูลด้าน
ต่างๆและรับฝากกระเป๋าเท่านั้น โดยบ้างก็เข้าใจว่าการฝากกระเป๋านั้นมีไว้เพ่ือป้องกันการขโมย
ผลงานด้านบน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการฝากกระเป๋าไม่ได้มีกฏมาตั้งแต่ต้น แต่เกิดจากเหตุการณ์ที่
ผู้ชมน ากระเป๋าขึ้นไปแล้วชนกับผลงานศิลปะจนเกิดความเสียหาย ซึ่งบางครั้งก็มีคนที่เข้าใจว่าการรับ
ฝากของหรือกระเป๋าสามารถฝากได้แม้ไม่ขึ้นชมงานนิทรรศการ ทั้งฝากกีต้าร์ จักรยาน กระเป๋า
เดินทางต่างๆ อีกทั้งการฝากสิ่งของนั้นมีกฏว่าต้องแลกด้วยบัตรทางราชการเป็นหลัก แต่มีบางคนที่ไม่
ไว้วางใจจึงไม่ยอมแลกบัตร จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ต้องมีการเพ่ิมตัวเลือกให้ผู้ชมที่ไม่สะดวกใจด้วยการ
แลกเป็นเงินบาทแทนได้ ซึ่งนอกจากบทบาทพ้ืนที่จะถูกรับรู้ในมุมที่ต่างกันของผู้ก าหนดและผู้เข้าใช้
จากภายนอก จนท าให้ผู้ชมบางส่วนพยายามใช้พ้ืนที่แตกต่างจากกรอบที่หอศิลป์ก าหนดไว้ โดยผ่าน
การต่อรองกับเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนมีความสบายใจในการใช้ พ้ืนที่ ในที่สุดเจ้าหน้าที่ของหอศิลป์ก็
ปรับเปลี่ยนและลดความเข้มงวดกับกฏกติกาการใช้พ้ืนที่ในบางกรณีของผู้ชมที่มีความจ าเป็น 

เช่นเดียวกับการที่พ้ืนที่หอศิลป์ถูกใช้ในทางรวมกลุ่มชุมนุมเพ่ือเรียกร้องทางการเมืองอยู่
บ่อยครั้งในบริเวณลานอเนกประสงค์หน้าอาคาร ทั้งที่ตามบทบาทในทางออกแบบ พ้ืนที่นี้สร้างขึ้น
เพ่ือจัดกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น คอนเสิร์ต ภาพยนตร์ และกิจกรรมเทศกาลต่างๆที่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของหอศิลป์โดยตรงแต่ผู้ชุมนุมได้นัดรวมตัวกันและจัดการชุมนุมที่นี่โดยไม่ผ่านการขอเข้า
ใช้พื้นที่ โดยส าหรับเจ้าหน้าที่นั้นมองว่าไม่ใช่เรื่องท่ีผิด เพราะหอศิลป์เป็นพื้นที่สาธารณะ เพียงแต่ต้อง
ท าการตกลงในเรื่องการควบคุมมวลชนให้อยู่ในความสงบ ไม่รบกวนการเข้าชมของผู้ใช้บริการ จน
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ปัจจุบันได้กลายเป็นอีกหนี่งสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางทางการเมืองไปแล้ว เนื่องจากเดิมสัญลักษณ์ทาง
การเมืองจะอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย การที่รอบด้านเป็นพื้นที่ถนนทางสัญจรท าให้การชุมนุม
เป็นไปไม่สะดวกนัก แต่บริเวณหอศิลป์แห่งนี้ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองที่ทั้งเดินทางสะดวกและเป็นที่รู้จัก 
การรวมกลุ่มเรียกร้องทางการเมืองจึงนิยมมาจัดงานกันในบริเวณนี้เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งนอกจากจะเป็นการ
เข้าใช้หรือจัดการกับพ้ืนที่ของผู้คนในสังคมเองแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นพ้ืนที่สื่อกลางอย่าง
หนึ่งของการดิ้นรนต่อสู้ทางสังคมและการเมืองอีกด้วย 

ดังที่ในการออกแบบรูปทรงอาคารให้คล้ายกันกับพิพิธภัณฑ์กุกเกนไฮม์ในมหานครนิวยอร์คที่
ได้รับความนิยมอย่างมากในสากล และน าสัญลักษณ์ที่มีความเป็นไทยมาประยุกต์ตามตัวตึกอาคาร
รอบนอก เพ่ือแสดงถึงการผสมผสานความเป็นไทยให้ดูทันสมัย เป็นการน าเสนอภาพตัวแทนจากการ
ผลิตซ้ ากับสัญลักษณ์ของพ้ืนที่ทางศิลปะที่โด่งดังจากตะวันตก ที่แม้จะตรงตามหลักความต้องการของ
ส านักงานกรุงเทพมหานครในการแก้ปัญหาต่อความต้องการเชิงประโยชน์ใช้สอย แต่ไม่สามารถสร้าง
การับรู้ว่าเป็นพ้ืนที่เพ่ือศิลปวัฒนธรรมอย่างไรแก่คนทั่วไปในสังคมอย่างครอบคลุม ในฐานะที่เป็น
องค์ประกอบหนึ่งของการสร้างอัตลักษณ์และสุทรียภาพแก่สังคมไทย นอกจากนี้หอศิลปกรุงเทพฯยัง
ถูกผลิตซ้ าภาพแทนของความเป็นพ้ืนที่สาธารณะ สามารถเกิดการต่อรองการใช้พ้ืนที่เพ่ือความสบาย
ใจของผู้เข้าใช้ผ่านการกระท าขึ้นมาด้วยตนเองหรือจากการยินยอมปรับเปลี่ยนให้โดยเจ้าหน้าที่ 
รวมทั้งการมีภาพแทนที่เป็นพ้ืนที่ส าหรับรวมกลุ่มชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองของภาคประชาชนสู่
ภาครัฐ ที่ผลิตซ้ าทางกลุ่มการเมืองเองและจากการน าเสนอของสื่อมวลชน ซึ่งไม่ใช่เพียงลาน
อเนกประสงค์หน้าหอศิลป์เท่านั้นที่ถูกแสดงบทบาทการชุมนุมเรียกร้องเชิงการเมืองจากภาค
ประชาชนสู่ภาครัฐ แต่พ้ืนที่โถงกลางชั้น 1 ยังถูกใช้เพ่ือจัดกิจกรรมเชิงการเรียกร้องด้วยเช่นกัน ซึ่ง
โดยปกติโถงชั้น 1 เป็นพ้ืนที่ส าหรับจัดกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ จากองค์กรภายนอก แต่กิจกรรม
เรียกร้องที่จัดขึ้นนี้เป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การจัดการ ดูแล และส่งเสริมของหอศิลป์เอง ดังเช่นใน
กิจกรรม “มักกะสันสวนสร้างสรรค์” ที่จัดขึ้นร่วมกับเครือข่ายมักกะสันและฝ่ายกิจกรรมเครือข่ายของ
หอศิลป์ เพราะหอศิลป์เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายมักกะสันด้วยโดยเป็นการรวมตัวของประชาชนและ
คนดังหลากสาขาอาชีพทั้งนักวิชาการ ศิลปิน สถาปนิก ประชาชนจิตอาสาเพ่ือหาแนวทางเป็นข้อสรุป
น าเสนอต่อรัฐบาลในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบ สวนสาธารณะหรือพ้ืนที่สร้างสรรค์ แทนที่จะ
จัดสรรให้เอกชนน าไปพัฒนาเป็นโครงการศูนย์การค้าผ่านการรณรงค์และสร้างกระแสสังคม เพ่ือให้
เกิดการรับรู้ของสังคมและสามารถร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์เพ่ือน าเสนอต่อรัฐบาล โดยจะมี
กิจกรรมที่สร้างการรับรู้ผ่านนิทรรศการ การเสวนา การเสนอแนวความคิดผ่านรูปแบบ Park Talk 
จากประชาชนในสาขาอาชีพต่างๆ พร้อมทั้งเปิดพ้ืนที่ภาคประชาชนให้เข้าร่วมลงชื่อโหวตให้ 
“มักกะสัน” เป็นพื้นที่สีเขียว 
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จากกระบวนการเรียกร้องทางการเมืองที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของหอศิลปกรุงเทพฯ
ดังกล่าว สามารถท าให้เห็นถึงการผลิตซ้ ากิจกรรมทางสังคมบนพ้ืนที่เดียวกัน เนื่องจากเมื่อพิจารณา
ร่วมกับที่มาและจุดก าเนิดของหอศิลป์แล้ว จะท าให้ทราบว่าหอศิลปกรุงเทพฯแห่งนี้ เดิมมีลักษณะ
ของการเรียกร้องทางการเมืองเพ่ือต่อรองอ านาจกับภาครัฐให้มีการด าเนินนโยบายก่อสร้างหอศิลปะ
ร่วมสมัยแห่งกรุงเทพมหานคร ผ่านการจัดกิจกรรมรณรงค์ในพ้ืนที่แห่งนี้เช่นเดียวกัน และมีลักษณะ
คล้ายกันทั้งกิจกรรมนิทรรศการ การเสวนา การแสดงความคิดเห็นของศิลปินและนักวิชาการที่มีส่วน
ร่วม รวมทั้งการเปิดโหวตในลักษณะเดียวกับการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งเป็นการปฏิบัติการผลิตซ้ ากิจกรรม
โดยผู้ควบคุมในพ้ืนที่เอง แสดงให้เห็นถึงการพยายามน าเสนอความเป็นหอศิลปกรุงเทพฯที่ไม่ใช่เพียง
พ้ืนที่ทางศิลปะส าหรับจัดแสดงงาน แต่เป็นศูนย์การเรียนรู้ เป็นพื้นที่สาธารณะส าหรับประชาชน และ
เป็นพ้ืนที่ที่ผู้คนในสังคมสามารถจัดการหรือใช้พ้ืนที่ด้วยตัวเองทั้ งในเชิงการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิม
บทบาทเข้าไปในพ้ืนที่ 

นอกจากนี้พ้ืนที่หอศิลป์ยังมีฐานะเป็นจุดเริ่มต้นของระบบการผลิตชุดความรู้ของศิลปะที่มา
จากมุมมองของหอศิลป์ซึ่งสื่อให้เห็นถึงมิติทางการเมืองในการควบคุมพ้ืนที่ ที่ได้แสดงถึงการมี
ความสัมพันธ์เชิงการแข่งขันและช่วงชิงของชนชั้นต่างๆหรือกลุ่มต่างๆในแต่ละชนชั้นเพ่ือครอบครอง
พ้ืนที่นั้นๆ ที่นอกจากจะมีการช่วงชิงของชนชั้นกลางผ่านการเลือกพ้ืนที่ตั้งของอาคารแล้ว พ้ืนที่
ภายในเองก็มีความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ เช่น People’s gallery เป็นพ้ืนที่ที่ช่วยสนับสนุนให้งานของ
ศิลปินหน้าใหม่ได้มีพ้ืนที่จัดแสดงงานศิลปะเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่มีการ
ต่อรองและพยายามช่วงชิงพ้ืนที่จากการความเป็นศิลปินมือสมัครเล่น ที่ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังและมี
พ้ืนที่ในการแสดงออกและได้รับการยอมรับจากสังคมส่วนใหญ่ได้เหมือนที่หอศิลป์สร้างพ้ืนที่ของ
ศิลปินมืออาชีพขึ้นมารองรับ  

เช่นเดียวกับการต่อรองในรูปแบบของการใช้พ้ืนที่ตามความต้องการของผู้ใช้เองโดยไม่ได้
เป็นไปตามกฏหรือการออกแบบพื้นที่ที่ตั้งไว้ ดังเช่นในการต่อรองกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพราะไม่
ประสงค์จะน าบัตรทางราชการแลกกับการฝากของก่อนขึ้นสู่ชั้น 7-9 จึงท าให้เจ้าหน้าที่มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการและผ่อนผันในเรื่องของความเป็นบัตรราชการที่ใช้สิ่งของมีค่าอย่างอ่ืน
แลกแทนได้ แต่ยังคงไว้ซึ่งกฏระเบียบที่เคร่งครัดในการฝากของ เช่นเดียวกันกับห้องสมุดศิลปะในชั้น
ใต้ดินของหอศิลป์ โดยพ้ืนที่นี้จะมีการแบ่งขอบเขตหรือสัดส่วนตามการใช้งานอย่างเคร่งครัด เช่น ถ้า
จะท างานส่วนตัวก็มีพ้ืนที่ด้านในที่มีการจัดวางโต๊ะหันหน้าเข้าหากันเป็นกลุ่ม กลุ่มละสี่โต๊ะ ซึ่งผู้ที่เข้า
ใช้บริการที่มาคนเดียวนั้นไม่รู้สึกสะดวกกับการจัดวางที่ถูกควบคุมแบบนี้ จึงมีการช่วงชิงพ้ืนที่สัดส่วน
อ่ืนอย่าง พ้ืนที่ส าหรับอ่านหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่พบเจอว่ากระท าผิด
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กฏจึงเข้าไปตักเตือนและขอให้เข้าใช้พ้ืนที่ตามกติกาที่ก าหนดไว้ แต่ผู้เข้าใช้บริการกลับไม่สนใจและ
เพิกเฉยต่อค าสั่งนั้น เจ้าหน้าที่จึงต้องปล่อยให้ใช้ผิดกติกา เช่นเดียวกันกับการเข้าใช้พ้ืนที่เพ่ือรวมกลุ่ม
ชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองบริเวณลานอเนกประสงค์หน้าอาคารหอศิลป์ ที่เป็นการปฏิบัติกิจกรรมใน
พ้ืนที่ของผู้ใช้โดยไม่ค านึงถึงกฏกติกาและกรอบการออกแบบเดิมที่มีไว้เพ่ือจัดกิจกรรมศิลปะขนาด
ใหญ่ โดยที่เจ้าหน้าที่หอศิลป์ไม่อาจต่อต้านกิจกรรมชุมนุมได้ เนื่องจากมองว่าพ้ืนที่เหล่านี้ก็คือพ้ืนที่
สาธารณะ ทุกคนในสังคมมีสิทธิและเสรีภาพในการเข้าร่วมใช้พื้นที่ 

 

กล่าวโดยสรุปคือภาพตัวแทนในพ้ืนที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ของคนในพ้ืนที่ผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรม ท าให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการผลิตพ้ืนที่ และผลิต
สร้างพ้ืนที่ต่างๆด้วยการใช้อ านาจและความรู้ ดังที่มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้มี
ความสอดคล้องกับความเป็นหอศิลป์ กล่าวคือหอศิลปกรุงเทพฯ เป็นผู้ก าหนดการรับรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรมและควบคุมการประพฤติจากกฏระเบียบต่างๆสู่ผู้ใช้พ้ืนที่ โดยภายใต้การน าเสนอภาพ
ตัวแทนของเชิงศิลปวัฒนธรรมผสมผสานทั้งไทยและตะวันตก ซึ่งผู้ใช้บริการจากภายนอกบางส่วนก็
เข้าใจและรับรู้ในด้านความทันสมัย เข้าถึงง่าย และชื่นชอบ แต่บางคนมีมุมมองการรับรู้ที่ต่างออกไป
ว่าไม่สามารถเข้าถึงความเป็นศิลปวัฒนธรรมไทยมากนัก และเมื่อการรับรู้แตกต่างจากบทบาทของ
พ้ืนที่ที่ถูกก าหนดไว้ ท าให้บางครั้งเกิดการใช้พ้ืนที่ตามความต้องการของตนเอง หรือมีการต่อรองกับผู้
ควบคุมพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยและสบายใจในการเข้าใช้พ้ืนที่หอศิลป์แห่งนี้ดังที่ลาน
อเนกประสงค์ด้านหน้าของหอศิลป์มักถูกใช้หรือปฏิบัติกิจกรรมเชิงชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองอยู่
บ่อยครั้ง จนเกิดภาพตัวแทนของหอศิลป์อีกอย่างว่า เป็นพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือชุมนุมเรียกร้องทาง
การเมืองได้ ในขณะที่กรอบบทบาทเดิมนั้นลานอเนกประสงค์ถูกสร้างเพ่ือด าเนินกิจกรรมที่มีขนาด
ใหญ่ของหอศิลปกรุงเทพฯเป็นหลัก ฉะนั้นการผลิตสร้างและการผลิตซ้ าการรับรู้เดิมในพ้ืนที่หอศิลป์
นั้น สามารถหลอมรวมและน าไปสู่การแสดงภาพแทนออกสู่การรับรู้สายตาสาธารณะ เพ่ือท าให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ของบุคคลกลุ่มต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่หอศิลป์ ทั้งในด้านการให้ความหมาย
ต่อพ้ืนที่จากมุมมองของแต่ละฝ่าย และการใช้อ านาจต่อรองในรูปแบบต่างๆเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิทธิในการ
ใช้พื้นทีห่อศิลป์ตามความต้องการของคนในสังคมได้ 

การเป็นพื้นที่ทางความคิดและศูนย์การเรียนรู้ทางศิลปะของเมือง 

เมื่อภาพตัวแทนต่างๆของหอศิลปกรุงเทพฯได้ถูกผลิตซ้ าทั้งจากการนิยามความหมายและ
การต่อรองจากความต้องการและปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้พ้ืนที่ จนเกิดการจดจ าการรับรู้จากผู้คนในสังคม 
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จึงท าให้พ้ืนที่ทางกายภาพกลายเป็นพ้ืนที่ของการมีชีวิตอยู่ (lived) แต่มีการผสมผสานตัวผู้ใช้เข้ากับ
สัญลักษณ์หรือความหมายต่างๆอยู่ตลอดเวลา ผ่านการก าหนดสร้างแบบแผน กฏระเบียบ กิจกรรม 
หรือกรอบการบริหารต่างๆในพ้ืนที่หอศิลป์ เพ่ือให้เกิดการรับรู้ของผู้ชมต่อพ้ืนที่ตามบทบาทหลักของ
เป็นแหล่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางศิลปะ การผลิตซ้ ากระบวนการต่างๆจึงท าให้เกิดการหล่อ
หลอมหรือผลิตซ้ าภาพแทนจนเป็นหอศิลปกรุงเทพฯที่เป็นพื้นที่ทางความคิดและศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ
ส าคัญของกรุงเทพมหานคร 

การที่ภาครัฐเป็นผู้ก าหนดทิศทางของการปฏิบัติกิจกรรม ผ่านการสร้างและใช้ระบบกับ
ระเบียบในพ้ืนที่อย่างมีแบบแผนที่มาจากอุดมการณ์ในพันธกิจหรือเป้าหมาย ผ่านการสร้าง
ประวัติศาสตร์ความรู้ทั้งในด้านการเลือกพ้ืนที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ที่แสดงให้เห็นถึงการพยายามสร้าง
ความมีส่วนร่วมจากชนชั้นกลาง เพราะเป็นการผลิตซ้ าวิถีการเลือกต าแหน่งที่ตั้งเช่นเดียวกับอาคาร
ต่างๆในบริ เวณใกล้ เคียง เช่น บรรดาศูนย์การค้าที่ ตอบสนองชนชั้นกลางเป็นหลักอย่าง 
สยามดิสคัฟเวอร์รี่ สยามเซ็นเตอร์ สยามพารากอน ฯลฯ ฉะนั้นหอศิลป์จึงถูกมองว่าเป็นพ้ืนที่ที่
ส่งเสริมและยอมรับการครอบครองโดยชนชั้นกลางที่แสดงถึงภาพของความมีรสนิยมผ่านการเสพงาน
ศิลปะ เพราะแม้จะมีชื่อว่าหอศิลปวัฒนธรรม แต่งานศิลปะส่วนใหญ่ในพ้ืนที่หอศิลป์ที่จัดเป็นประจ า
ทุกวัน เป็นการผลิตซ้ าทางกิจกรรมเพ่ือให้ผู้ชมได้รับรู้ในทุกครั้งที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ก็คืองานศิลปะ
ร่วมสมัยเชิงวิจิตรศิลป์ และบางครั้งจึงจะมีกิจกรรมศิลปะเชิงวัฒนธรรมของสังคมมาจัด แต่ก็เป็นงาน
วัฒนธรรมที่สอดรับกับวิถีชีวิตคนเมืองเป็นหลัก ตามการรับรู้ของผู้ชมและบทบาทภัณฑารักษ์ที่เป็นผู้มี
อ านาจออกแบบ จัดการ และเลือกรับงานศิลปะเข้ามาจัดภายในพ้ืนที่ จากนั้นจึงน าวัตถุทางศิลปะมา
จัดวางเชิงการเล่าเรื่องและควบคุมเส้นทางเดินในพ้ืนที่จัดแสดงอย่างเป็นระบบแบบแผนตั้ งแต่การ
ออกแบบไว้ในแบบแปลนของบริษัทโรเบิร์ต จี บุย จ ากัด  

จากการด าเนินงานภายใต้กรอบพันธกิจและเป้าหมายหลักในหอศิลป์ ที่จะต้องผลิตกิจกรรม
ศิลปะประเภทต่างๆทั้งในด้านศิลปะร่วมสมัยทั้งไทยและนานาชาติ ศิลปะเชิงวัฒนธรรม และกิจกรรม
เพ่ือให้การศึกษาด้านศิลปะโดยตรงอย่าง กิจกรรมเสวนา และกิจกรรมน าชม ฯลฯ ออกมาเป็นประจ า
ทุกๆปีเพ่ือการตอกย้ าถึงบทบาทหน้าที่ในการสร้างและก าหนดทิศทางเนื้อหาเพ่ือสร้างการรับรู้ทาง
ศิลปะในแบบของหอศิลป์ออกสู่สาธารณะ โดยเนื้อหากิจกรรมทางศิลปะต่างๆที่ถูกคัดเลือกและ 
เปรียบได้กับการเป็นพ้ืนที่สื่อกลางทางความคิดที่เกิดจากการก่อตัวทางสังคมในพ้ืนที่ ผ่านการ
ปฏิสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนการรับรู้  ความรู้ และความเข้าใจทางด้านศิลปะ หรือการพบปะ
แลกเปลี่ยนข่าวสารกันผ่านกิจกรรมเชิงสนทนา หรือการสร้างกลุ่มสนทนาขึ้นเอง ระหว่างผู้จัด
กิจกรรมคือหอศิลป์ ศิลปิน และผู้ชม  
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โดยสรุปคือกระบวนการสร้างการรับรู้ความเข้าใจทางศิลปะผ่านการจัดการพ้ืนที่ของหอศิลป
กรุงเทพฯ เช่นการก าหนดบทบาทหน้าที่ในแต่ละส่วนการใช้งานที่จากหอศิลป์ตั้งใจให้สอดคล้องและ
เอ้ืออ านวยต่อการสร้างการรับรู้และความรู้ทางศิลปะสู่ผู้ชมได้หลากหลายรูปแบบจากการสร้างของ
ภาครัฐ โดยมีกระบวนการน าเสนอกิจกรรมทางศิลปะต่างๆที่หลากหลายประเภทดังกล่าวของหอศิลป์ 
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงภาพแทนของความเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ส าคัญของเมืองหลวงแห่งนี้ จากการ
พยายามให้ศิลปวัฒนธรรมมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯให้ทัดเทียมกับ
นานาชาติ และเมื่อหอศิลป์ผลิตซ้ าซ้ าชุดความรู้ของกิจกรรมเชิงศิลปะร่วมสมัยนี้บ่อยมากขึ้น จึงท าให้
ปัจจุบันการรับรู้ภาพแทนของหอศิลป์จึงมีความเป็นตะวันตกและตอบสนองต่อวัฒนธรรมต่างชาติ
มากกว่าจะถูกมองว่าเป็นภาพแทนวัฒนธรรมของไทย 

กล่าวได้ว่าพ้ืนที่หอศิลปกรุงเทพฯ เป็นพ้ืนที่แห่งการปลูกฝังของอุดมคติบางอย่างในสังคม 
พ้ืนที่จะถูกผลิตและผลิตซ้ าให้กลายเป็น “พ้ืนที่ทางสังคม” ที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามกลุ่ม
อ านาจของผู้สร้าง จึงท าให้หอศิลป์ที่ถูกก าหนดสร้างของส านักงานกรุงเทพมหานครและการรวมกลุ่ม
เรียกร้องของเครือข่ายศิลปินและประชาชนในช่วงก่อนการก่อสร้างนั้น ได้มีสิทธิและอ านาจในการ
ก าหนดควบคุมทิศทางการด าเนินงานในพ้ืนที่หอศิลป์ ที่แม้แต่การสร้างความเข้าใจและการรับรู้ทาง
ศิลปะแก่ผู้ชม ถือเป็นกระบวนการหนึ่งเพ่ือก าหนดและควบคุมการรับรู้ทิศทาง ความหมาย ความรู้
ความเข้าใจของศิลปะผ่านการจัดองค์ประกอบพ้ืนที่ใช้สอยให้มีบทบาทหน้าที่และกฏเกณฑ์ต่างๆ 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่จัดแสดงงานศิลปะต่างมีความส าคัญเพ่ือสร้างการเรียนรู้ทางศิลปะ และผู้ชมจะถูก
ควบคุมให้มีการปฏิบัติไปในทางเดียวกัน เช่น การก าหนดเส้นทางเดินชมนิทรรศการเพ่ือเล่าเรื่องราว 
ภายใต้การออกแบบจากภัณฑารักษ์ (Curator) หรือผู้จัดนิทรรศการ ที่มีอ านาจในการชี้น าและใส่
กรอบความคิดของตนลงไปให้ผู้ชมรับรู้นั้น ฉะนั้นหอศิลป์จึงมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมและก าหนด
ภาพแทนของวิถีชีวิตทางสังคม วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของชาติในมุมของ “ความเป็นสมัยใหม่” 
และ “ความทัดเทียมกับนานาชาติ” มากกว่าจะเป็นภาพแทนของ “การอนุรักษ์” ศิลปวัฒนธรมไทย 
เพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศดังในวัตถุประสงต์ของหอศิลป์ข้อที่ว่า “เพ่ือเสริมสร้างศักดิ์ศรี
แก่กรุงเทพมหานคร เพ่ือความเป็นมหานครแห่งศิลปวัฒนธรรมระดับโลก” ดังนั้นพ้ืนที่ต้องมีรูป
แบบอย่างตะวันตกเพ่ือความเหมาะสมรองรับกับกรอบงานที่ทันสมัยและมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
กระแสสังคมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการที่หอศิลปกรุงเทพฯสามารถแสดงจุดยืนออกสู่สังคมภายนอกได้ 
ผ่านการที่สามารถก าหนด สร้าง หรือเลือกงานและกิจกรรมทางศิลปะมาจัดแสดงเองได้ นับว่าเป็น
ผลผลิตหรือเครื่องมือหนึ่งในการสร้างพ้ืนที่ทางความคิดท่ีประสบความส าเร็จจากการวัดด้วยปริมาณผู้
เข้าชมที่มีความคิดเห็นสอดคล้องหรือยอมรับไปในทางเดียวกันกับหอศิลป์ในแต่ละปีที่มากกว่าพ้ืนที่
หอศิลป์อ่ืนในสังคมไทย 
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การประกอบสร้างความหมายศิลปะของหอศิลปกรุงเทพฯ 

ในขณะเดียวกันผลที่ได้จากกระบวนการออกแบบและก าหนดบทบาทพ้ืนที่ใช้สอย ก็เป็นไป
ตามการเลือกใช้งานของผู้เข้าใช้บริการ ซึ่งก็จะมีการต่อรองในการใช้บริการบ้าง การสร้างความหมาย
ให้กับพ้ืนที่ใหม่จากประชาชนบ้าง ก็ท าให้เห็นว่าหอศิลป์ไม่ใช่พ้ืนที่ที่ตั้งอยู่อย่างเอกเทศได้  แต่
ความหมายหรือภาพแทนต่างๆที่ถูกในนิยามมานั้นก็เกิดจากการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กันของผู้ใช้พ้ืนที่ 
ทั้งด้านเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล และด้านผู้ใช้จากภายนอก  

การพยายามควบคุมให้กระบวนการท างาน รวมทั้งผลจากการท างานอย่างกิจกรรมศิลปะ
ต่างๆในพ้ืนที่ จะสามารถท าให้ผู้ชมคนไทยเข้าใจศิลปะไปในทิศทางเดียวกับหอศิลป์ แต่จากการศึกษา
ถึงกระบวนการจัดกิจกรรมศิลปะที่ถูกให้ความส าคัญของหอศิลป์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
หลัก คือ งานศิลปะเชิงวัฒนธรรม ที่เป็นงานศิลปะเข้าถึงง่าย อยู่ในชีวิตประจ าวัน และ งานเชิง
แนวความคิด (Conceptual art) ที่เป็นงานศิลปะที่เรียนมาตามระบบการศึกษาและต้องอาศัยการ
ตีความจากความเข้าใจหรือบริบททางสังคมส่วนตัว ซึ่งงานทั้งสองประเภทก็มีทั้งงานที่มีและไม่มีความ
สอดคล้องกับกรอบพันธกิจของหอศิลป์ กล่าวคือหอศิลป์จะเน้นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน
ศิลปะสู่ผู้คนในสังคม พร้อมกับการสร้างความมีส่วนร่วมของคนในสังคมกับงานศิลปะในหอศิลป์ ซึ่งใน
ลักษณะงานศิลปะของหอศิลป์เองก็มีความหลากหลายจนจัดประเภทได้ยาก แต่ในทุกๆปีแต่ละฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมศิลปะ จะต้องมีกิจกรรมที่จัดประจ าปี เช่น นิทรรศการประกวดงาน
ศิลปกรรมช้างเผือกจากฝ่ายนิทรรศการ งานศิลปะการแสดงสดนานาชาติเอเชียโทเปียของฝ่าย
กิจกรรมเครือข่าย งานเทศกาลดนตรีของฝ่ายกิจกรรม และงานศิลปะสนทนา Art talk ของฝ่าย
การศึกษา ฯลฯ  

โดยงานหลักๆของแต่ละฝ่ายนั้น นอกจากจะมีลักษณะที่เป็นทั้งงานศิลปะเชิงวัฒนธรรมและ
งานที่น าด้วยแนวคิด (Conceptual art) และแม้ว่าหอศิลป์จะเน้นสร้างให้เกิดการยอมรับหรือการ
ตอบรับที่ดีจากผู้ชม ผ่านการส่งเสริมให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมให้ได้มากที่สุด แต่จากการ
สังเกตการณ์และสอบถามทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ชม พบว่าแม้จะมีรูปแบบหรือวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในศิลปะดังที่พันธกิจก าหนดทิศทางไว้ แต่ภายในความขัดแย้งของกระบวนการที่
งานศิลปกรรมช้างเผือกถูกจัดและยังด ารงอยู่ทุกปีนั้น เกิดจากความต้องการของผู้สนับสนุนส าคัญของ
หอศิลป์ โดยมีการก าหนดแนวทางในงานเหมือนเดิมทุกปี เพียงแต่เปลี่ยนเนื้อหาตามวาระโอกาส 
นับเป็นงานศิลปะที่เกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจมากกว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมตามหลัก
พันธกิจ นอกจากนี้กิจกรรมอ่ืนๆทั้งสาม คือ งานศิลปะการแสดงสดนานาชาติเอเชียโทเปีย งาน
เทศกาลดนตรี และงานศิลปะสนทนา Art talk เป็นกิจกรรมที่เด่นในด้านการน าเสนอหรือถ่ายทอด
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ความรู้ความเข้าใจในศิลปะสู่ผู้ชม ว่าหอศิลป์มีงานศิลปะทั้งเชิงตะวันตกและเข้าใจง่ายแบบเชิง
วัฒนธรรม ที่แม้จะต้องเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้ชมด้วย แต่ในความเป็นจริง การเข้าร่วม
กิจกรรมศิลปะเหล่านั้น ไม่ใช่แค่คนที่ไม่เข้าใจแล้วจะเข้า แต่เป็นคนที่สนใจหรือติดตามผลงานของ
ศิลปินผู้มาบรรยายหรือจัดกิจกรรมเท่านั้น เนื้อหาของกิจกรรมจึงยังมีลักษณะจ ากัดให้มีความเฉพาะ
ทางมากกว่าจะสร้างการเข้าถึงหรือการมีส่วนร่วมจากกลุ่มเป้าหมายของหอศิลป์ได้  

ดังนั้นกระบวนการสร้างการรับรู้ในศิลปะของหอศิลป์ จึงไม่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมจาก
คนในสังคมได้ตามเป้าหมายได้ทั้งหมด ดังที่จากการสังเกตการณ์และสอบถามข้อมูลเบื้องต้นนั้นพบว่า 
หอศิลป์กรุงเทพฯจะมีกิจกรรมศิลปะเชิงแนวความคิด (Conceptual art) หรืองานศิลปะที่ต้องอาศัย
การตีความส่วนบุคคล เช่น Art talk หรือ Asiatopia ฯลฯ โดยเป็นการน าศิลปินที่มีชื่อเสียงมาแสดง
หรือบรรยายด้วยตัวเอง มักจะมีเพียงกลุ่มผู้ชมจ านวนค่อนข้างน้อย และกว่าครึ่งในนั้นมักเป็นคนที่
ติดตามผลงานทั้งของศิลปินและของกิจกรรมนั้นๆมาตลอด แตกต่างจากกิจกรรมศิลปะเชิงวัฒนธรรม
ที่จะมีกระแสตอบรับและจ านวนผู้ชมเข้าร่วมมากกว่า เช่น กิจกรรมฉายภาพยนตร์ กิจกรรมดนตรี 
กิจกรรมที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาอย่างนิทรรศการ Thai Charisma และกิจกรรม workshop ที่ผู้ชม
สามารถสร้างงานศิลปะของตัวเอง ฯลฯ นอกจากนี้หอศิลป์ยังแสดงให้เห็นถึงการเป็นพ้ืนที่ที่น าเสนอ
หรือตอกย้ าความหมายของศิลปะภายในหอศิลป์ ว่ามีลักษณะเชื่อมโยงกันทั้งสองประเภท รวมไปถึง
การเป็นภาพตัวแทนถึงการรับรู้และเข้าใจจากการกระท าและปฏิบัติเชิงการผลิตซ้ าของผู้ใช้พ้ืนที่ ซึ่งมี
ทั้งในฐานะการครอบครองพ้ืนที่ผ่านปฏิบัติการตามกฎหรือระเบียบอย่างมีแบบแผนจากเจ้าหน้าที่
คณะท างาน ที่ก าหนดหรือออกแบบเพ่ือส่งเสริมให้ผู้คนในสังคม ที่เข้ามาใช้พ้ืนที่เกิดการรับรู้และ
เข้าใจในด้านศิลปะเป็นไปในทิศทางเดียวกับหอศิลป์ ทั้งเพ่ือให้ได้รับการยอมรับและสนับสนุนจาก
สังคม รวมทั้งยังเป็นการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในศิลปะ เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยและความใกล้ชิด
กับกลุ่มเป้าหมาย จนน าไปสู่การสร้างความทรงจ าแก่ผู้ใช้ว่าหอศิลป์คือศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้าน
ศิลปะของกรุงเทพฯ ที่จะเน้นส่งเสริมด้านการศึกษาทางศิลปะผ่านการผลิตซ้ าในกิจกรรมทางศิลปะ
ของกระบวนการท างานต่างๆในหอศิลป์แห่งนี้ 
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